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ACTA Nº 49 
Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e oito, 

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: DRª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS C OSTA 

VEREADORES: ENGº. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENGº. FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

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, o 
ENGº. ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de 
obras particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQTº. ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais. 

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

CASTRO, não pôde estar presente. 

** 

O Senhor Vereador ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA , ausentou-se 
por razões justificadas e aceites às dezassete horas, não tendo participado na discussão e 
votação da deliberação Nº 0315/12. 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.12.23., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

708/96 VALTER JOAQUIM DE JESUS BRANCO 
1653/97 JOSÉ OLIVEIRA CARVALHEIRO JÚNIOR E OUTROS 
1654/97 JOSÉ OLIVEIRA CARVALHEIRO JÚNIOR E OUTROS 

669/98 MANUEL DE JESUS JOAQUIM 
783/98 JOSÉ DA COSTA PARREIRA 

1036/98 AMILCAR CARREIRA HENRIQUES 
1446/98 CAFASORI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª. 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

27/93 DINGE - CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDª. 
47/95 JOSÉ DA SILVA SOUSA 
37/96 LUÍS DE ASCENSÃO ANTÓNIO E OUTRO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 279/96 REPARAÇÃO DA E.M. 533, BIDOEIRA (CRUZAMENTO PARA A 
BAJOUCA) A MARRAZES (CRUZAMENTO PARA MARINHEIROS) - 
AUTOS DE MEDIÇÃO Nºs 11T+, 12T+, 13, 14T+ E 17, NOS VALORES 
DE 10.728.500$00, 10.112.214$00, 23.895.000$00, 15.984.735$00 E 
22.125.000$00, RESPECTIVAMENTE, PARA APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- MINUTA DE PROTOCOLO DE ADESÃO AO CONSTAT - O CONCELHO EM 
ESTATÍSTICA 

- PEDIDO DE PARECER SOBRE A CRIAÇÃO DE EMPRESA NA ESTRADA DA 
MARINHA GRANDE, EM MACEIRA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO SEIS 

- AQUISIÇÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA ECM2, A GRANEL PARA O PERÍODO DE 
UM ANO 

PONTO NÚMERO SETE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 272 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
- AGRUPAMENTO DE CRUZ D’ AREIA - REFEITÓRIO 

PONTO NÚMERO OITO 

- CENTRO DE CONVÍVIO DA 3ª IDADE DA FREGUESIA DE LEIRIA - PEDIDO DE 
SUBSÍDIO PARA 1998 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O INSTITUTO DA 
ÁGUA, A DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE DO CENTRO E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- TRANSGÁS 
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PONTO NÚMERO ONZE 
- ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA CATARINA DA SERRA - 

INSTALAÇÕES 
- CARRINHAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA: MEMÓRIA, SOUTO DA CARPALHOSA E 

ARRABAL 

PONTO NÚMERO DOZE 
- CINE CASINO MONTE REAL 
- SUBSÍDIOS 
- EXPOSIÇÃO ESCULTURA 

PONTO NÚMERO TREZE 
- P.A.A.J. - PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 

** 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
Nº 0286/12 Pelos Senhores Vereadores do P.S. foi presente a proposta abaixo transcrita: 

PROPOSTA 
“Considerando a decisão governamental de escolha da cimenteira de Maceira como local de 
incineração de resíduos perigosos; 
 Considerando, embora, que o tratamento destes resíduos assume uma 
importância nacional sendo a incineração o menor dos males e que a fiscalização desta 
incineração vai ser objecto de várias fiscalizações contínuas sendo que a denominada 
comissão de acompanhamento é presidida pela Câmara Municipal de Leiria, Junta de 
Freguesia da Maceira e outras entidades não governamentais como sejam as associações 
ambientalistas; 
 Entende a Câmara Municipal de Leiria que, apesar do desconhecimento do 
estudo técnico que conduziu a tal escolha, ser de manter a anterior posição já assumida 
nesta Câmara pela totalidade da edilidade, posição de afrontamento a tal escolha pelas 
razões aí explicitadas; delibera: 

1. Fazer chegar ao Sr. Presidente da República, à Assembleia da República, 
ao Sr. Primeiro Ministro, à Srª. Ministra do Ambiente, Sr. Provedor da Justiça 
e à Administração da Empresa a sua oposição a tal escolha; 

2. Que para fundamentar esta posição se peça parecer a uma instituição ou 
técnico credível; 

3. Que, em conjunto com a Assembleia Municipal e a Junta de Freguesia de 
Maceira, se crie uma comissão para tratar deste assunto e dos demais 
subsequentes; 

4. Que se proceda ao estudo imediato de medidas a adoptar com vista à 
defesa da qualidade de vida das populações que sofrem a influência da 
cimenteira; 

5. Que se dê conhecimento dessas medidas e se requeiram meios ao Governo 
com vista à sua implantação urgente; 

6. Manifestar à Junta e Assembleia de Freguesia e à população da Maceira a 
total compreensão e solidariedade neste momento de tristeza e revolta, sem 
embargo de esperar que todas as manifestações decorram de forma ordeira 
como é timbre das pessoas envolvidas. 

 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente a proposta abaixo 
transcrita: 

PROPOSTA 
 “Tendo conhecimento do anúncio da decisão do Governo da queima dos resíduos 
industriais perigosos na Fábrica de Cimento de Maceira, contrariando as indicações do estudo técnico 
apresentado pela empresa SCORECO; 
 Considerando que a escolha, ainda que condicionada, recai numa empresa que já 
elimina os pneus do país com os conhecidos e nunca resolvidos problemas ambientais, 
extremamente gravosos para a população; 
 Considerando que a Sra. Ministra não conseguiu explicar cabalmente as razões da sua 
decisão e que, por isso mesmo, se trata de uma decisão fundamentada em critérios políticos e não 
técnicos, como havia sido atempadamente divulgado na fase de discussão pública; 
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Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

1. Dar todo o apoio à população de Maceira, à Junta de Freguesia de Maceira 
e ao Movimento “Maceira Saudável” na sua luta pacífica contra tal escolha; 

2. Repudiar veementemente a decisão do Governo, atentatória da saúde das 
populações; 

3. Exigir ao Sr. Primeiro Ministro a revogação da decisão, dada a nulidade do 
seu fundamento.” 

 Depois de analisadas as duas propostas foi deliberado por unanimidade elaborar 
a proposta conjunta que abaixo se transcreve: 

MOÇÃO 

 “Considerando a decisão governamental de escolha da Cimenteira de Maceira 
como local de co-incineração de resíduos perigosos; 
 Considerando que a escolha, ainda que condicionada, recai numa empresa que 
já elimina os pneus do país com os conhecidos e nunca resolvidos problemas ambientais, 
extremamente gravosos para a população; 
 Considerando que a Srª Ministra não conseguiu explicar cabalmente as razões 
da sua decisão e que, por isso mesmo, se trata  de uma decisão fundamentada em critérios 
políticos e não técnicos, como havia sido atempadamente divulgado na fase de discussão 
pública; 
 Entende a Câmara Municipal de Leiria que, desconhecendo efectivamente o 
estudo técnico que conduziu a tal escolha, é de manter a anterior posição já assumida nesta 
Câmara, de total afrontamento a tal escolha, deliberando: 

1. Repudiar veementemente a decisão do Governo, atentória da saúde das populações e 
exigir a revogação da decisão, dada a ausência do seu fundamento; 

2. Fazer chegar ao Sr. Presidente da República, à Assembleia da República, ao Sr. 
Primeiro Ministro, à Srª. Ministra do Ambiente, Sr. Provedor da Justiça e à Administração 
da Empresa a sua oposição a tal escolha; 

3. Dar todo o apoio à população de Maceira, à Junta de Freguesia de Maceira e ao 
Movimento “Maceira Saudável”, na sua luta pacífica contra tal escolha; 

4. Que, em conjunto com a Assembleia Municipal e a Junta de Freguesia de Maceira, se 
crie uma comissão para tratar deste assunto.” 

 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  quis ainda saber que medidas é 
que a Senhora Presidente tinha tomado para evitar a escolha da Maceira 

 A Senhora PRESIDENTE deu conta das iniciativas tomadas nomeadamente de 
uma reunião que teve em Junho com a Senhora Ministra do Ambiente onde manifestou a 
sua discordância e da população da Maceira informando da má experiência que têm com a 
queima dos pneus, manifestando a Senhora Ministra desconhecimento desta situação. 
 No debate público que houve na Maceirinha o representante da SCORECO 
apontou como preferência as duas outras unidades (Alhandra e Outão), por ficarem mais 
perto do Barreiro. 

 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO acrescentou que o representante 
da SCORECO afirmou que tecnicamente o forno da Maceira era o menos adequado à 
incineração. 
 Em nova reunião com a Senhora Ministra do Ambiente e o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Maceira foi-lhe dado conta do debate público, e foi novamente posta 
a questão dos pneus. Ao que a Senhora Ministra e o Senhor Secretário de Estado acenou 
com contrapartidas ambientais tendo a Sra Presidente respondido que não queriam 
contrapartidas porque há perigos e por isso o concelho e a freguesia não queriam. 
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 Na semana passada no dia em que veio cá o Senhor Primeiro Ministro houve 
uma reunião com o Senhor Governador Civil, o Senhor Presidente da Junta da Maceira e o 
representante da Associação Maceira Saudável. O Sr. Governador Civil disse que de 
momento o processo ia avançar experimental noutra cimenteira. Mas se, entretanto, na 2ª 
fase fosse escolhida a Maceira que contrapartidas é que se pretendiam. A Senhora 
Presidente reafirmar que não se pretendiam contrapartidas e que era melhor verificar como 
ia decorrer a experiência na outra cimenteira e só depois ver como é que se iria proceder. 
 O Senhor Governador Civil disse concordar com a posição da Senhora 
Presidente e que iria transmitir o assunto à Senhora Ministra. 
 Na sexta-feira o Senhor Secretário do Estado, Dr. Ricardo Magalhães, contactou 
a Câmara Municipal de Leiria informando que iria ser feito o anúncio das duas cimenteiras 
entre as quais se encontrava a da Maceira e que estava ciente que as pessoas iriam reagir 
e que me faria chegar o despacho do Sr. Primeiro-Ministro. 

 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  disse que entendia que antes da 
oposição absoluta à escolha da Maceira, a Sra. Presidente contestava a questão da 
metodologia para a escolha. 

 A Senhora PRESIDENTE disse que o Senhor Secretário do Estado afirmou que 
a escolha teve em conta a requalificação das empresas e que estas são as que têm piores 
condições ambientais e técnicas 
 Segundo os estudos técnicos realizados  afirma-se que não tem perigos, no 
entanto há outros técnicos que dizem que isso não é verdade e que há sempre perigos, quer 
pelas exalações quer pela incorporação das cinzas residuais no cimento. 

 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  disse que os Vereadores do P.S. 
desconheciam quais as diligências anteriores e queria saber se a Câmara ficava na 
Comissão de acompanhamento. 

 A Senhora PRESIDENTE disse que nos termos do despacho a Câmara 
Municipal de Leiria fará parte da Comissão de acompanhamento. 
 Durante 6 meses, a incineração será processada em Souselas 
experimentalmente. 

** 

Nº 0287/01 Pelo Senhor Vereador SR. ANTÓNIO SEQUEIRA, foram apresentadas as 
seguintes questões: 

 1) Solicitou uma listagem referente a 31 de Dezembro das dividas aos 
empreiteiros e se possível por obras. 
 O Senhor Director do Departamento da Administração Geral Dr. Sérgio Silva 
informou que iria ser elaborada a respectiva listagem. 
 2) Informou que a iluminação da Ponte dos Caniços encadeia os automobilistas, 
principalmente os que vem da Rua Miguel Torga. 
 O Senhor Vereador Eng. Pedro Faria disse que já tinha verificado que a 
iluminação não estava bem e que já estava a ser rectificada não só nesta ponte mas em 
todas as outras que foram iluminadas. 

** 

Nº 0288/01 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as 
seguintes questões: 

 1) No seguimento das descobertas arqueológicas no Vale do Lapedo deseja 
saber se já há relatório sobre os trabalhos a decorrer. 
 2) Se há medidas previstas para salvaguardar a conservação deste património. 
 3) Porque motivo os investigadores não recorreram aos técnicos do concelho 
tendo a Câmara Municipal de Leiria um excelente arqueólogo. 
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 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO que pretendia informar sobre o 
andamento da intervenção arqueológica e respectivas investigações, informou: 

 1) A Câmara tem de facto um bom arqueólogo mas que não é especialista da 
época do paleolítico; e portanto nem sequer se ofereceu para a equipa de investigação no 
local, como se compreende. 
 2) Está a estudar-se o enquadramento e as tarefas que incumbiriam à Câmara, 
enquanto gestora do território, e ao Instituto de Arqueologia, enquanto tutela do Sector. Já 
existe proposta para classificação do património natural. Agora, com este achado e outros 
que hão de ser anunciados futuramente, este assunto ganha muito mais força. O próprio 
Vereador e a Sra. Presidente, no local, conversaram com o proprietário do terreno e 
igualmente com o Sr. Director do IPA. 
 3) Quanto às questões de segurança, o assunto foi tratado pelo IPA e toda a 
logística da Câmara respondeu às solicitações feitas. 

 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  perguntou ainda se os materiais 
levados para análise teriam retorno. 

 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO respondeu que todos irão para 
tratamento, conservação e guarda enquanto em Leiria não houver condições de exposição. 
Estamos a pensar na criação de uma estrutura museológica adequada a este património. 
 Entretanto, o Director do IPA informou-nos que o Instituto tem considerado a 
criação de uma estrutura museológica na área territorial do PNSAC mas que nunca 
encontraram receptividade. Assim e porque em Leiria também tem havido descobertas, 
apoiam a sua localização no concelho. 
 Da parte da Câmara foi-lhes manifestada total disponibilidade e interesse. 

 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  afirmou ainda que a carta 
Arqueológica é fundamental para promoção e salvaguarda deste tipo de património no 
concelho. 

** 

PONTO NÚMERO UM 
Nº 0289/12 PROCº. Nº 708/96 - (FL - 93) 

De VALTER JOAQUIM DE JESUS BRANCO, residente na Quinta da Barreta, 
Lote nº 27 - S. Romão, freguesia de Pousos, referente à reanálise do projecto de 
arquitectura da legalização de uma piscina coberta e salão, situados no Lote nº 35 - Quinta 
da Barreta - S. Romão, freguesia de Pousos. 

Retirado para melhor análise de todo o processo. 

** 
Nº 0290/12 PROCº. Nº 1653/97 - (FL - 63) 

De JOSÉ OLIVEIRA CARVALHEIRO JÚNIOR E OUTROS, residente na Avª. 
Marquês de Pombal, Lote nº 4 R/C Dtº. em Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua da Escola, Lote nº 
4 - Vale da Fonte - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º A cota de soleira deverá cumprir com o disposto no processo de 
loteamento; 

2º Apresentar projectos de especialidade, incluindo  projecto 
electromecânico de elevadores, no prazo de 180 dias ; 
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3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 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. ”  

** 
Nº 0291/12 PROCº. Nº 1654/97 - (FL - 57) 

De JOSÉ OLIVEIRA CARVALHEIRO JÚNIOR E OUTROS, residente na Avª. 
Marquês de Pombal, Lote nº 4 R/C Dtº. em Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua da Escola, Lote nº 
3 - Vale da Fonte - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º A cota de soleira deverá cumprir com o disposto no processo de 
loteamento; 

2º Apresentar projectos de especialidade, incluindo  projecto 
electromecânico de elevadores, no prazo de 180 dias ; 

3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 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. ”  

** 
Nº 0292/12 PROCº. Nº 669/98 - (FL - 19) 

De MANUEL DE JESUS JOAQUIM, residente na Rua da Bouxaria, nº 10 - 
freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada 
nos termos do C.P.A., referente ao projecto de arquitectura de uma arrecadação e garagem, 
a levar a efeito na Rua da Fé, freguesia Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da arrecadação e garagem acima 
referidas, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 80.000$00 , a fim de garantir a reposição de 
infraestruturas públicas susceptíveis de virem a se r deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulam ento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 
Nº 0293/12 PROCº. Nº 783/98 - (FL - 27) 

De JOSÉ DA COSTA PARREIRA, residente na Avª. Marquês de Pombal, Lote 
nº 4 R/C Dtº. em Leiria, acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada 
nos termos do C.P.A., referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
comercial, a levar a efeito no Lote nº 1 - S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da bloco habitacional e comercial 
acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1º Os espaços de estacionamento das caves deverão s er reformulados de 
modo a cumprir com o anexo II do Regulamento do Pla no Director Municipal; 

2º O acesso às caves de estacionamento não poderá i nterferir com a via 
pública, nomeadamente quanto à execução de rampas; 

3º Rectificar o alçado lateral direito, relativamen te aos vãos do WC, que 
deverão alinhar-se na vertical; 

4º Os lugares de estacionamento encravados, deverão  ficar afectos à 
mesma fracção aquando da constituição da propriedad e horizontal; 

5º A implantação do edifício deverá efectuar-se de modo a garantir os 
alinhamentos definidos no processo de loteamento; 

6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 

7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 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. ” 

** 
Nº 0294/12 PROCº. Nº 1036/98 - (FL - 23) 

De AMILCAR CARREIRA HENRIQUES, residente na Travessa José Roda, nº 3 
- Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito na Travessa José Roda - Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar arquitectura corrigida de modo a: 
a)  Cumprir com a largura das frestas face ao Códig o Civil, que não 

poderão exceder 0,15m; 
b)  Que as fundações dos muros sejam assimétricas; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 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. ” 

** 
Nº 0295/12 PROCº. Nº 1446/98 - (FL - 28) 

De CAFASORI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª., com sede em 
Vale de Cubas, freguesia de Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, 
anexos e muros, a levar a efeito no Lote nº 15 - Pinhal Bispo, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia, anexos e muros acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1º Reformular o troço de escadas, devendo retirar-s e o degrau do patamar 
de modo a assegurar a circulação na mesma em condiç ões de segurança, de acordo 
com o disposto nos artigos 15º e 45º do Regulamento  Geral das Edificações Urbanas; 

2º Assegurar o cumprimento do nº 4 do artigo 16º do  Decreto-Lei nº 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente às paredes de emp ena da arrecadação; 

3º Apresentar a totalidade dos alçados dos muros de  vedação, 
acompanhando a topografia do terreno, para o respec tivo licenciamento; 
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4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
5º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 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. ” 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 
Nº 0296/12 PROCº. LOTº. Nº 27/93 (fl 242) 

Da firma DINGE-CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LDª,  com 
sede na Rua 25 de Abril, 437 em Gândara dos Olivais - Marrazes, acompanhado de um 
requerimento solicitando a recepção definitiva das obras de infraestruturas do loteamento 
situado em Sampão - Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 23.12.98  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento referido, devendo 
para o efeito ser elaborado o respectivo auto de re cepção e, o cancelamento dos 10% 
correspondentes aos valores restantes das Garantias  Bancárias nº 30/1000022934 de 
Esc. 1.412.850$00 (redes de águas e esgotos) e nº 3 0/1000022933 de Esc. 4.087.000$00 
(rede viária, arruamentos e arranjos exteriores) em itidas em 31.7.95 pelo BPA-Banco 
Português do Atlântico S.A. que ficaram cativos des de a respectiva recepção 
provisória.  

** 
Nº 0297/12 PROCº. LOTº. Nº 47/95 (fl 266) 

De JOSÉ DA SILVA SOUSA,  residente no Outeiro da Ranha em Vermoil, 
acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória das obras de 
infraestruturas do loteamento situado em Rego Travesso - Cruz da Areia - Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 23.12.98  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  do loteamento referido, devendo 
para o efeito ser elaborado o respectivo auto de re cepção e, a redução das Garantia 
Bancárias nº D000002099 de Esc. 31.589.785$00 (arru amentos e arranjos exteriores) e 
nº D000002098 de Esc. 8.170.250$00 (redes de águas e esgotos) emitidas em 16.5.97 
pelo BNC-Banco Nacional de Crédito Imobiliário S.A.  para 10% do seu valor, o qual 
ficará cativo até à recepção definitiva daquelas in fraestruturas. 

** 
Nº 0298/12 PROCº. LOTº. Nº 37/96 (fl 194) 

De LUÍS DE ASCENSÃO ANTÓNIO E OUTRO,  residente na Rua Principal, 471 
em Caxieira - Stª Eufêmia, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção 
provisória das obras de infraestruturas do loteamento situado em Santa Eufêmia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 23.12.98  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  da rede viária do loteamento 
referido, devendo para o efeito ser elaborado o res pectivo auto de recepção bem 
como, ser solicitada a redução da Garantia Bancária  nº 1002 de Esc. 5.780.000$00, 
emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lei ria C.R.L., para 10% do seu valor, 
o qual ficará cativo até à recepção definitiva daqu elas infraestruturas. 

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 



98.12.30 

CMLeiria/Acta Nº 49 

.3808-(10) 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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PONTO NÚMERO TRÊS 
REPARAÇÃO DA E.M. 533, BIDOEIRA (CRUZAMENTO PARA A BAJOUCA) A 
MARRAZES (CRUZAMENTO PARA MARINHEIROS) (9) T 279/96  
Nº 0299/12 Pela Firma CONSTRUTORA DO LENA, S.A.,  e confirmado pela D.O.M., foram 
presentes os Autos de Medição Nºs 11T+, 12T+, 13, 14T+ e 17 para aprovação, no valor de 
10.728.500$00 , 10.112.214$00, 23.895.000$00, 15.984.735$00 e 22.125.000$00 + IVA, 
respectivamente, respeitante a trabalhos executados na obra em epígrafe. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar o pagamento dos autos de medição apresent ados, nos valores de 
10.728.500$00, 10.112.214$00, 23.895.000$00, 15.984.735$00 e 22.125.000$00, mais IVA, 
mediante a apresentação das respectivas facturas.  

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 
MINUTA DE PROTOCOLO DE ADESÃO AO CONSTAT - O CONCEL HO EM 
ESTATÍSTICA (1) 40  
Nº 0300/12 Presente a Minuta de Protocolo mencionada em epígrafe e que seguidamente se 
transcreve: 
“CONSTAT - O Concelho em Estatística, sistema de informação de base municipal 
desagregada ao nível de freguesia, apresentada em plataforma electrónica de uma forma 
inovadora, simples e atractiva, resultou da colaboração entre o Instituto Português do Livro e 
das Bibliotecas e o Instituto Nacional de Estatística. 
Tendo em vista proporcionar aos utilizadores da Biblioteca Municipal o melhor acesso á 
informação estatística apresentada no CONSTAT, o Instituto Português do Livro e das 
Bibliotecas, representado pela Dr.ª Teresa Gil, o Instituto Nacional de Estatística - Direcção 
Regional do Centro, representado pelo Prof. Henrique Soares de Albergaria e a Câmara 
Municipal de Leiria, representada pela Dr.ª Isabel Damasceno V. C. Costa, celebram o 
presente protocolo, nos seguintes termos: 
1 - O Instituto Português do Livro e das Bibliotecas compromete-se a: 
1.1 - Disponibilizar a aplicação informática que permite visualizar a informação estatística, 
sem custos para a Autarquia. 
2 - O Instituto Nacional de Estatística compromete-se a: 
2.1 - Disponibilizar a informação necessária para a versão do CONSTAT especifica do 
concelho. 
2.2 - Proceder à actualização anual do CONSTAT, através do fornecimento dos últimos 
dados disponíveis para os indicadores pré-seleccionados. 
2.3 - Prestar a formação necessária aos funcionários da Biblioteca Municipal sobre a 
utilização e actualização do CONSTAT. 
3 - A Câmara Municipal de Leiria, compromete-se a: 
3.1 - Adquirir anualmente ao Instituto Nacional de Estatística a informação para manutenção 
do CONSTAT, durante o período mínimo de 3 anos. O custo anual desta informação para 
um posto de consulta será de 35.000$00 (trinta e cinco mil escudos), sujeitos a IVA, durante 
o período referido. O primeiro pagamento será efectuado aquando da instalação do 
CONSTAT e os restantes pagamentos logo após a actualização anual correspondente. 
3.2 - Fornecer as imagens e a informação sobre Vias de Comunicação, Aspectos Naturais, 
Localidades e Pontos de Interesse Turístico necessárias à criação da versão do sistema 
para o concelho. 
3.3 - Disponibilizar o equipamento informático necessário à correcta instalação e utilização 
do CONSTAT. 
3.4 - Garantir as condições logísticas adequadas à consulta do CONSTAT. 
4 - Após o triénio inicial, este Protocolo é renovado automaticamente por períodos de um 
ano, se nenhuma das partes o denunciar com a antecedência mínima de 30 dias. As 
actualizações de custo serão propostas pelo Instituto Nacional de Estatística com uma 
antecedência mínima de 60 dias em relação À data de renovação do protocolo.” 
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A Câmara, considerando que o Concelho passará a dis por de um elemento 
de consulta de grande interesse delibera, por unani midade, concordar com o 
protocolo transcrito e conceder poderes à Senhora P residente para a sua assinatura. 

** 
PEDIDO DE PARECER SOBRE A CRIAÇÃO DE EMPRESA NA EST RADA DA MARINHA 
GRANDE, EM MACEIRA (1) M-55  
Nº 0301/12 Presente o processo referente ao pedido de parecer sobre o interesse na criação 
de uma empresa com a actividade de acção social para a infância e juventude, sem 
alojamento a localizar na Estrada da Marinha Grande, em Maceira Lis, cuja promotora é 
Gina Maria Crespo Gonçalves. 

A Câmara, tendo consultado a Junta de Freguesia de Maceira sobre o 
interesse da referida actividade delibera, por unan imidade, emitir parecer favorável à 
criação daquela empresa. 

** 
PONTO NÚMERO CINCO 
BALANCETE (2) 
Nº 0302/12 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a trinta de Dezembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidade de 268.587.176$00 sendo de Operações 
Orçamentais 226.679.714$00 e de Operações de Tesouraria 41.907.462$00. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 
AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE EMULSÃO BETUMINOSA EC M2 A GRANEL 
PARA O PERÍODO DE UM ANO (7)  
Nº 0303/12 Na sequência do Concurso público n.º 36/98, aberto nos termos da alínea a), do 
n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 de Março com a alteração dada pelo 
Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, para a aquisição supra, foi presente respectivo processo 
acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas. 

Apresentaram propostas as seguintes firmas: 
- Cepsa Portuguesa, Petróleos S.A. 14.515.000$00+ I.V.A. 
- Petróleos de Portugal, S.A. 16.750.000$00 + I.V.A. 
- Shell Portuguesa, Lda 16.925.000$00 + I.V.A. 
- Composan Portuguesa - Derivados Asfálticos, S.A. 16.475.000$00 + I.V.A. 
- Probigalp - Ligantes Betuminosos, S.A. 14.400.000$00 + I.V.A. 
- Isidoro Correia da Silva Lda 13.250.000$00 + I.V.A. 

Tendo todas sido admitidas. 
Propõe-se a adjudicação do presente fornecimento de 500 toneladas de 

Emulsão Betuminosa ECM2, à firma Isidoro Correia da Silva, Lda, pelo valor da sua 
proposta no montante de 13.250.000$00 + I.V.A.. 

 A Câmara, face à evolução no mercado do petróleo e  dos produtos 
petrolíferos, que apresenta preços em queda e muito  mais baixos dos que os 
praticados aquando da apresentação destas propostas  delibera por unanimidade não 
adjudicar e recomendar aos serviços, face à evoluçã o dos mercados , processos de 
aquisição para períodos menos prolongados.  

** 
PONTO NÚMERO SETE 
ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 272 DO CONS ELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - (8) 15-4  
Nº 0304/12 Presente o ofício nº. 828/98 da EPL, datado de 98.11.25, anexando fotocópia da 
Acta nº. 272 do Conselho de Administração, para conhecimento da Câmara Municipal de 
Leiria. 
 A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA - TRANSFERÊNCIA DE VER BA (8) D-34-3  
Nº 0305/12 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA , datado de 98.12.15, 
solicitando a transferência da verba gasta pela Junta na compra de equipamento 
indispensável para a cozinha da Escola do 1º CEB de Barosa. 
 A realização de investimentos em matéria de Educação e Ensino é, nos termos 
do nº 1 da alínea e) do artº 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma competência dos 
municípios. 

 A Câmara tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público, 
delibera, por unanimidade, atribuir uma comparticip ação financeira à Junta de 
Freguesia de Barosa no valor de 199.002$00 para pag amento do equipamento da 
cozinha da Escola do 1º CEB de Barosa, a transferir  mediante a apresentação de 
comprovativos da despesa efectuada. 

** 
AGRUPAMENTO DE CRUZ D’ AREIA - REFEITÓRIO (8) 15-4  
Nº 0306/12 Presente o ofício nº 207/98 do AGRUPAMENTO DE CRUZ D’ AREIA , datado de 
98.12.22, solicitando a verba de 193.758$00, referente ao refeitório, durante o mês de 
Dezembro/98. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, transferir par a a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola nº 6 de Leiria a  verba de 193.758$00, com 
destino ao fornecimento das refeições dos alunos do  1º ciclo do ensino básico. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 
CENTRO DE CONVÍVIO DA 3ª IDADE DA FREGUESIA DE LEIR IA - PEDIDO DE 
SUBSÍDIO PARA 1998 (1) 48 
Nº 0307/12 Presente ofício de referência 40/98, de 30.04.98., do CENTRO DE CONVÍVIO 
DA 3ª IDADE DA FREGUESIA DE LEIRIA , solicitando um subsídio para o corrente ano, a 
fim de suportar as despesas inerentes ao funcionamento da referida instituição. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir ao Ce ntro de Convívio da 3ª 
Idade da Freguesia de Leiria um subsídio no valor d e 1.200.000$00, a fim de suportar 
as despesas. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 
ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O INSTITUTO DA 
ÁGUA A DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE E A CÂMARA MUN ICIPAL DE LEIRIA. 
Nº 0308/12 Presente uma informação da CHEFE DE DIVISÃO DE AMBIENTE E 
SERVIÇOS URBANOS , Engª. Manuela Tavares e da ARQUITECTA PAISAGISTA , 
Catarina Dias, sugerindo a rectificação à deliberação da Câmara de 98.11.18., no que diz 
respeito ao valor a pagar à Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, rectificar a de liberação de 98.11.18., 
da qual deverá constar que o valor a pagar à Associ ação de Regantes e Beneficiários 
do Vale do Lis é de 4.817.000$00 (com IVA incluído)  e não como conta na mesma 
deliberação (5.217.0000$00, com IVA incluído). 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 
TRANSGÁS 
Nº 0309/12 Presente uma carta da empresa TRANSGÁS, SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
GÁS NATURAL, S.A. , dando público conhecimento e realce da colaboração e acção dos 
Bombeiros Municipais de Leiria, no período de 14 a 22 de Outubro de 1998, em que a 
Transgás procedeu a trabalhos no gasoduto. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTA CATARI NA DA SERRA - 
INSTALAÇÕES (1) 46  
Nº 0310/12 Presente o processo em que a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra 
solicita apoio para a feitura de obras de adaptação no edifício de sua pertença e onde se 
encontram instalados os Bombeiros da Serra - Associação de Bombeiros Voluntários de 
Santa Catarina da Serra. 

A Câmara, considerando de extrema utilidade para o Concelho o 
funcionamento da referida Associação de Bombeiros V oluntários e tendo em conta 
que nos termos do nº 6 da alínea a) do artº. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de março, 
é da competência dos municípios a realização de inv estimentos públicos no domínio 
de Bombeiros delibera, por unanimidade e de acordo com a prática instituída 
autorizar a transferência para a Junta de Freguesia  de Santa Catarina da Serra da 
verba de 2.000 contos para efectuar obras nas insta lações da Junta de Freguesia a fim 
de poder ser utilizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Santa Catarina da Serra. 

** 
CARRINHAS PARA JUNTAS DE FREGUESIA: MEMÓRIA, SOUTO DA CARPALHOSA E 
ARRABAL (1) 48 
Nº 0311/12 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Memória a solicitar apoio para a 
aquisição de uma carrinha de 9 lugares para garantir o transporte das crianças da Pré 
Primária e alguns da Primária mais distantes. 
 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa a solicitar apoio 
para a aquisição de uma carrinha de 3,5 ton. Para minimizar os problemas com que a 
freguesia se depara, nomeadamente do desenvolvimento dos trabalhos. 
 Presente o ofício da Junta de Freguesia de Arrabal a solicitar  apoio para a 
aquisição de uma carrinha destinada ao serviço de ambulância. 

 A Câmara considerando as solicitações de apoio de extrema utilidade, 
delibera, por unanimidade, atribuir as seguintes co mparticipações financeiras: 
 - Junta de Freguesia de Memória 1.500.000$00 
 - Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa 1.500. 000$00 
 - Junta de Freguesia de Arrabal 1.200.000$00 
 A transferir mediante a apresentação de comprovati vos da despesa 
efectuada. 

** 
PONTO NÚMERO DOZE 
CINE CASINO MONTE REAL 
Nº 0312/12 Retirado agendar para a próxima reunião.  

** 
SUBSÍDIOS 
Nº 0313/12 Retirado. 

** 
EXPOSIÇÃO ESCULTURA 
Nº 0314/12 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou da exposição da obra do 
Escultor Charters de Almeida a levar a efeito em Fevereiro do próximo ano na Biblioteca 
Municipal, sendo doados ao Município 13 esculturas para a Câmara colocar no interior e 
exterior do edifício da Biblioteca. 
 Mais informa que a Câmara vai adquirir um conjunto escultórico para inserção na 
rotunda do Arrabalde d’Além pelo valor de 6.000 contos, que representa apenas os custos 
inerentes à sua execução. 
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 A Câmara delibera, por unanimidade, expressar um v oto de gratidão ao 
Escultor Charters de Almeida pela doação efectuada ao Concelho. 

** 
PONTO NÚMERO TREZE 
P.A.A.J. - PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVE NIL 
Nº 0315/12 Pelo  Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  foi presente o seguinte programa: 

“PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 

(P.A.A.J.  MUNICIPAL) 

Pelouro da Juventude / Câmara Municipal de Leiria 

Comissão Especializada do Associativismo Juvenil 

Novembro de 1998 

INTRODUÇÃO 

As Associações de carácter juvenil têm vindo a desenvolver, no Concelho de Leiria, um 
trabalho de grande valia junto da sociedade civil, esforço este que deve ser reconhecido 
pelos diversos quadrantes sociais e políticos. 

É importante que o seu papel dinamizador não se limite apenas à participação passiva na 
discussão de temas importantes da actualidade ou de assuntos do seu próprio interesse, 
mas sobretudo se traduza numa dinâmica de planeamento, organização e avaliação das 
suas próprias acções, desenvolvendo assim, em cada um deles, comportamentos de maior 
responsabilização e participação activa. 

Neste sentido, e numa perspectiva de acção complementar, devem as Autarquias definir 
elas próprias os mecanismos de incentivo e apoio na área da Juventude sem nunca perder 
a referência da política definida pelo Estado neste âmbito. 

O Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Leiria, enquanto pólo dinamizador deste 
"tecido" associativo, entende que devem ser definidos com a maior objectividade possível os 
apoios e incentivos por parte da Autarquia de forma a criar uma plataforma de entendimento 
entre a Câmara e as Associações de carácter juvenil. 

Com a criação do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil (PAAJ) pretende-se 
fundamentalmente uma transparência de processos e atitudes, face à definição dos apoios 
às acções promovidas e organizadas pelos jovens, bem como permitir uma maior motivação 
e segurança nessas mesmas acções. 

O PAAJ pretende ser um documento suficientemente abrangente relativamente à 
multiplicidade de organizações existentes e intervenientes nos processos dinamizadores de 
actividades, procurando assim um nível de desenvolvimento alargado. 

A definição de "Quem se apoia?", "Como se apoia?" e "Quando se apoia?" são alguns dos 
objectivos mais importantes deste programa, permitindo assim uma clareza de processos e 
de intenções. 

Estamos convictos, pois, que estes procedimentos definidos pelo PAAJ vão contribuir de 
forma significativa para o desenvolvimento do espírito associativo e de iniciativa nos jovens 
do Concelho de Leiria, constituindo, por isso, um importante instrumento na definição da 
política de Juventude da Câmara Municipal de Leiria. 

Associações de Estudantes (AAEE)  

É indiscutível que as Associações de Estudantes desempenham um papel de grande 
importância junto da comunidade. 

Dinamizam, de forma efectiva, as instituições escolares, conferindo-lhes vida e alegria.  

Por conseguinte, enquanto pólos de desenvolvimento circum-curricular, entendemos que 
estas associações merecem um apoio específico por parte da Autarquia.  
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Para o efeito, apresentamos esta proposta, que, a nosso ver, vai ao encontro de algumas 
das reais necessidades das Associações de Estudantes, quer do Ensino Secundário, quer 
do Ensino Superior. 

Relativamente às Associações de Estudantes, propomos que sejam alvo de duas distintas 
modalidades de apoio: 

• Apoio Anual (AAI) 

• Apoio Pontual (API) 

Sugerimos, pois,  que esta Câmara possa atribuir, ordinária e/ou extraordinariamente, 
apoios às Associações, envolvendo moldes diferentes dos até agora praticados. 

Apoio Anual (AAI) 

Este tipo de apoio concretizar-se-á da seguinte forma: 

Para beneficiarem do pacote “Apoio Anual I”,  as AAEE do ensino superior e não superior 
terão de apresentar, de 1 a 15 de Janeiro do ano referente ao apoio, um "dossier" contendo 
os seguintes documentos: 

• Impresso próprio , a distribuir pela C.M.L., indicando qual a modalidade de apoio de que 
pretende beneficiar. 

• Plano de Actividades , relatório e contas do ano anterior. 

• Documento comprovativo dos estatutos  da Associação de Estudantes publicados em 
Diário da República. 

• Declaração do Estabelecimento de Ensino  com o nº de alunos matriculados no 
presente ano lectivo. 

• Plano de Actividades , pormenorizado e calendarizado, em que, para além das 
iniciativas previstas para todo o ano lectivo, figurem também os objectivos pretendidos, 
tal como os recursos humanos, materiais e financeiros que tais actividades comportarão. 
O(s) meio(s) de divulgação do dito Plano devem igualmente ser mencionadas.   

• Montante solicitado à C.M.Leiria. 

Os planos, uma vez entregues à C.M.L. serão analisados segundo um conjunto de critérios  
que vão contribuir para a definição das acções prioritárias em termos de apoio, e que 
passamos a enunciar: 

• Relevância e diversidade das actividades propostas (20%)  

• Nº de jovens implicados directamente nas actividades (20%) 

• Originalidade (20%) 

• Alcance, social e geográfico, das iniciativas (20%) 

• Disponibilidade humana, material e financeira da Associação para materializar as 
iniciativas (15%) 

• Capacidade de divulgação do Plano de Actividades (5%) 

Depois de analisados, a C.M.L comunicará, num prazo de 30 dias qual a decisão tomada. 
Todavia, o apoio a prestar por esta edilidade será, sempre, antecedido de uma reunião 
entre a Associação, o Vereador do Pelouro da Juvent ude e/ou o Técnico da área da 
Juventude da C.M. de Leiria.  

A materialização do apoio camarário será concretizada segundo os seguintes parâmetros: 

Fases: 

1. 1ª tranche   (40%) 10 dias após a apreciação e comunicação da decisão 
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2. 2ª tranche   (30%) até 30 de Junho e após reunião entre a Associação e o Técnico da 
C.M.L. para a área da Juventude. 

3. 3ª tranche   (30%) após o/a: 

• terminus da última actividade 

• entrega do relatório relativo à consecução do Plano de 
Actividades, a remeter à C.M. de Leiria. Deverá o acima referido 
relatório ter como anexo documentos que comprovem 80% das 
despesas efectuadas no âmbito do Plano de Actividades. 

Caso as Associações não respeitem o acordo assumido (materializado através da 
celebração de um protocolo entre estas e a C.M. de Leiria),  não concretizando o que 
estava delineado e monetariamente comparticipado, a verba já despendida pela C.M.L terá 
de ser imediatamente devolvida.  

No caso das Associações de Estudantes do Ensino Secundário, para além desta sanção, o 
desrespeito do acima referido acordo implicará também a não atribuição de qualquer apoio à 
Associação refractária durante o período de 1 ano. 

Apoio Pontual (API) 

Esta forma de apoio, que contemplará as Associações de Estudantes do Ensino Superior e 
Não Superior, abarcará duas variantes distintas às quais poderão concorrer: 

1. Apoio Pontual Livre 

2. Apoio Pontual Temático 

O ponto 1  refere-se a apenas 1 iniciativa, relativa a qualquer matéria que as AAEE 
entendam levar a cabo e que, para o efeito, pretendam obter apoio desta edilidade. 

O ponto 2  refere-se também a 1 iniciativa a empreender pelas Associações, mas, desta 
feita, em consonância com uma área temática a propor pela C.M. de Leiria. 

Por conseguinte, o número de actividades pontuais a apoiar pela autarquia não poderá, em 
caso algum, exceder as 2 iniciativas por ano. 

As áreas temáticas serão divulgadas por esta edilidade até 28/9 de Fevereiro e 31 de 
Julho  do ano a que se destinam as actividades.  

O apoio às actividades pontuais será regulado por critérios  que vão contribuir para a 
definição das acções prioritárias em termos de apoio, e que passamos a enunciar: 

• Relevância do projecto proposto (25%)  

• Nº de jovens e Associações implicados directamente na iniciativa (20%) 

• Originalidade (20%) 

• Alcance, social e geográfico, da iniciativa (20%) 

• Disponibilidade humana, material e financeira da Associação para materializar o projecto 
(15%) 

A candidatura à modalidade “Apoio Pontual I” - API - deverá ter lugar em função do seguinte 
quadro: 

1º prazo de Entrega de candidatura Até 30 de Março 

2º prazo de Entrega de candidatura Até 31 de Agosto  

Para beneficiarem do pacote "API" , as AAEE  terão de apresentar os seguintes 
documentos: 

• Impresso próprio , a distribuir pela C.M.L., formalizando a candidatura e indicando qual o 
tipo de apoio de que pretende beneficiar. 
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• O projecto , devidamente calendarizado e fundamentado. 

• Orçamento 

• Montante solicitado à C.M.Leiria. 

A C.M.Leiria, num prazo de 30 dias, decidirá e comunicará qual o montante ou a forma de 
apoio à atribuir à Associação concorrente.  

A liquidação do apoio será faseada: 

• 50% no prazo de 15 dias após a decisão camarária 

• 50%  no prazo de 15 dias após a entrega do(s):  

a)  relatório de actividade 

b)  documentos que comprovem 80% das despesas efectuadas. 

Caso as Associações não respeitem o acordado com a esta câmara e/ou utilizem os fundos 
noutras áreas que não as implicadas no projecto em causa, poderão incorrer em sanções 
que passam pelo: 

1. não recebimento da 2 ª tranche  (caso a Associação não cumpra com o 
anteriormente acordado) e respectiva devolução da 1ª tranche. 

2. não recebimento de qualquer apoio autárquico por um  período de 1 ano.  

Nota : Ao ficarem abrangidas por este PAAJ Municipal , as Associações de Estudantes 
deverão, sempre que por esta Câmara solicitado, colaborar e/ou participar em iniciativas 
organizadas por esta edilidade. 

Mais acrescentamos que iniciativas conjuntas com outras Associações (ex. Semana 
Académica) não estarão abrangidas por este PAAJ.   

II 

ASSOCIAÇÕES JUVENIS 

Com Sede no Concelho de Leiria  

Tal como as Associações de Estudantes, as Associações Juvenis deste Concelho têm, em 
larga escala, movimentado jovens em vários quadrantes, trabalho esse benéfico quer para a 
comunidade quer para a própria juventude, que, assim, canaliza a sua irreverência e 
disponibilidade para actividades de interesse para todos. 

No sentido de dotar e motivar estas Associações para a realização de um trabalho ainda 
mais profícuo e interveniente, o Pelouro da Juventude  entende que a Câmara, também 
aqui, poderá desempenhar um papel mais activo. 

A proposta que se segue reflecte isso mesmo. Pretende-se, fundamentalmente, apoiar as 
Associações Juvenis de uma forma criteriosa, transparente e justa.  

Cabe a esta edilidade criar condições para que as Associações possam, autonomamente, 
desenvolver as suas actividades, sem que a consecução destas dependa única e 
exclusivamente de um eventual apoio Camarário. 

A proposta vai, pois, no sentido de se criarem 2 modalidades de apoio, à semelhança da 
proposta para as Associações de Estudantes: 

• Apoio Anual (AAII) 

• Apoio Pontual (APII) 

Apoio Anual (AAII) 

Para beneficiarem da modalidade “Apoio Anual”, as Associações Juvenis deverão  
apresentar, de 1 a 15 de Janeiro do ano referente ao apoio, um "dossier" contendo os 
seguintes documentos: 
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• Impresso próprio , a distribuir pela C.M.L., indicando qual o tipo de apoio de que 
pretende beneficiar. 

• Documento comprovativo dos Estatutos da Associação  publicados no Diário da 
República. 

• Declaração comprovativa do nº de Associados. 

• Plano de Actividades , relatório e contas do ano anterior. 

• Plano de Actividades , pormenorizado e calendarizado, em que, para além das 
iniciativas previstas para todo o ano civil, figurassem também os objectivos pretendidos, 
tal como os recursos humanos, financeiros  e materiais que tais actividades 
comportariam. O(s) meio(s) de divulgação do dito Plano devem igualmente ser 
mencionados.   

• Montante solicitado à C.M.Leiria. 

Os planos, uma vez entregues à C.M.L. serão analisados segundo um conjunto de critérios  
que vão contribuir para a definição das acções prioritárias em termos de apoio, e que 
passamos a enunciar: 

• Relevância e diversidade das actividades propostas (20%)  

• Nº de jovens implicados directamente nas actividades (20%) 

• Originalidade (20%) 

• Alcance, social e geográfico, das iniciativas (20%) 

• Disponibilidade humana, material e financeira da Associação para materializar as 
iniciativas (15%) 

• Capacidade de divulgação do Plano de Actividades (5%) 

Depois de analisados, a C.M.L comunicará, num prazo de 30 dias qual a decisão tomada. 
Todavia, o apoio a prestar por esta edilidade será, sempre, antecedido de uma reunião 
entre a Associação, o Vereador do Pelouro da Juvent ude e/ou o Técnico da área da 
Juventude da C.M. de Leiria.  

A materialização do apoio camarário será concretizada segundo os seguintes parâmetros: 

Fases: 

1. 1ª tranche   (40%) 10 dias após a apreciação e comunicação da decisão 

2. 2ª tranche  (30%) até 30 de Junho e após reunião entre a Associação e o Técnico da 
C.M.L. para a área da Juventude. 

3. 3ª tranche   (30%) após o/a: 

• terminus da última actividade 

• entrega do relatório relativo à consecução do Plano de 
Actividades, a remeter à C.M. de Leiria. Deverá o acima referido 
relatório ter como anexo documentos que comprovem 80% das 
despesas efectuadas no âmbito do Plano de Actividades. 

Caso as Associações não respeitem o acordo assumido (materializado através da 
celebração de um protocolo entre estas e a C.M.de L eiria ) não concretizando o que 
estava delineado e monetariamente comparticipado, a verba já despendida pela C.M.L terá 
de ser imediatamente devolvida.  

Apoio Pontual (APII)  

Para além do "AAII", todas as Associações Juvenis sediadas no Concelho de Leiria terão à 
disposição uma segunda opção. Trata-se do Apoio Pontual II  (APII), que por sua vez, se 
desdobra em 2 variantes distintas:   
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1. Apoio Pontual Livre 

2. Apoio Pontual Temático 

O ponto 1  refere-se a apenas 1 iniciativa, relativa a qualquer matéria que as Associações 
Juvenis entendam levar a cabo e que, para o efeito, pretendam obter apoio desta edilidade. 

O ponto 2  refere-se também a 1 iniciativa a empreender pelas Associações, mas, desta 
feita, em consonância com uma plataforma temática a propor pela C.M. de Leiria. 

Por conseguinte, o número de actividades pontuais a apoiar pela autarquia não poderá, em 
caso algum, exceder as 2 iniciativas por ano. 

As áreas temáticas serão divulgadas por esta edilidade até 28/9 de Fevereiro e 31 de 
Julho  do ano a que se destinam as actividades.  

Estas modalidades teriam como base os critérios  que passamos a enunciar e que 
permitirão definir as acções prioritárias em termos de apoio: 

• Relevância do projecto proposto (25%)  

• Nº de jovens e Associações implicados directamente na iniciativa (20%) 

• Originalidade (20%) 

• Alcance, social e geográfico, da iniciativa (20%) 

• Disponibilidade humana, material e financeira da Associação para materializar o projecto 
(15%) 

A candidatura à modalidade “Apoio Pontual II” - APII - deveria ser materializada seguindo as 
indicações temporais descritas no seguinte quadro: 

1º prazo de Entrega de candidatura Até 30 de Março 

2º prazo de Entrega de candidatura Até 31 de Agosto  

Para beneficiarem do pacote "APII", as Associações Juvenis  terão de apresentar os 
seguintes documentos: 

• Impresso próprio , a distribuir pela C.M.L., formalizando a candidatura e indicando qual o 
tipo de apoio de que pretende beneficiar. 

• O projecto , devidamente calendarizado e fundamentado. 

• Orçamento 

• Montante solicitado à C.M.Leiria.  

A C.M.Leiria, num prazo de 30 dias, decidirá e comunicará qual o montante ou a forma de 
apoio à atribuir à Associação concorrente.  

A liquidação do apoio será faseada: 

• 50% no prazo de 15 dias após a decisão camarária 

• 50%  no prazo de 15 dias após a entrega do(s):  

a) relatório de actividade 

b) documentos que comprovem 80% das despesas 
efectuadas. 

Caso as Associações não respeitem o acordado com a esta câmara ou utilizem os fundos 
noutras áreas que não as implicadas no projecto em causa, poderão incorrer em sanções 
que passam pelo: 

1. não recebimento da 2 ª tranche  (caso a Associação não cumpra com o 
anteriormente acordado) e respectiva devolução da 1ª tranche. 

2. não recebimento de qualquer apoio autárquico por  um período de 1 ano. 
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Nota : Ao ficarem abrangidas por este PAAJ Municipal , as Associações  Juvenis deverão, 
sempre que por esta Câmara solicitado, colaborar e/ou participar em iniciativas organizadas 
por esta edilidade. 

Será igualmente oportuno sublinhar que iniciativas conjuntas com outras Associações (ex. 
Viver o Verão) não estarão abrangidas por este PAAJ.   

III 

GRUPOS INFORMAIS DE JOVENS  

Também os grupos informais de jovens serão contemplados por este PAAJ Municipal . O 
objectivo é apoiar os jovens que entendam realizar iniciativas pontuais cujo efeito se 
repercuta pela comunidade em que estão inseridos. 

Face ao crescimento quer do nº, quer das actividades destes "aglomerados juvenis", seria 
de todo insensível da parte desta edilidade marginalizar todos quanto se empenham em 
trabalhar para a comunidade, quase sempre em condições materiais e financeiras precárias. 

Para o efeito, propõe o Pelouro da Juventude que se atribua a estes grupos um incentivo 
que passe pelas seguintes áreas: 

• Cedência de infra-estruturas (para iniciativas pontuais) 

• Equipamento 

• Recursos humanos e materiais 

IV 

ASSOCIAÇÕES JUVENIS  

Sem Sede no Concelho de Leiria  

As Associações Juvenis com sede num outro Concelho que não o de Leiria têm igualmente 
vindo a desenvolver um muito meritório trabalho junto dos mais diversos quadrantes 
(escolas, instituições ambientais, etc.). 

Por conseguinte, e tendo a C.M. de Leiria conhecimento de muitas dificuldades com que se 
debatem, entendeu o Pelouro da Juventude também englobar este tipo de Associações no 
seu Programa, se bem que regidas por um modelo totalmente diferente dos até agora 
propostos. 

Partindo do princípio que as Associações Juvenis sem sede no Concelho de Leiria são, à 
partida, alvo de subsídios por parte das suas próprias sedes, não teria qualquer cabimento 
que tais Associações viessem, também por meio desta autarquia, a usufruir de apoios 
idênticos aos das Associações Juvenis locais. 

O Pelouro da Juventude propõe, neste sentido, que se conceda, anualmente, um apoio 
máximo de 50.000 escudos (cinquenta mil escudos)  a qualquer Associação que o solicite, 
desde que a sua candidatura seja aprovada. 

Todavia, para além do pedido propriamente dito, teria a Associação de apresentar os 
seguintes documentos: 

• Fotocópia da inscrição no Registo Nacional das Asso ciações Juvenis  (RNAJ). 

• Declaração comprovativa do nº de Associados no Conc elho de Leiria. 

• Plano de Actividades,  relatório e contas do ano anterior. 

• Plano de Actividades , pormenorizado e calendarizado, em que, para além das 
iniciativas previstas para todo o ano civil, figurassem também os objectivos pretendidos, 
tal como os recursos humanos, financeiros  e materiais que tais actividades 
comportariam. O(s) meio(s) de divulgação do dito Plano devem igualmente ser 
mencionados.   
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Analisado a candidatura, a C.M. de Leiria definirá a prioridade do apoio à Associação com 
base nos critérios  abaixo descritos: 

• Relevância e diversidade das actividades para a Juventude do Concelho de Leiria (30%) 

• Nº de jovens  implicados nas actividades (25%) 

• Originalidade (25%) 

• Disponibilidade humana, financeira e material da Associação para materializar as 
iniciativas (20%) 

Num prazo de 30 dias a C.M. de Leiria emitirá um comunicado acompanhado ou não do 
respectivo apoio.” 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o prog rama apresentado  
 Este programa será para entrar em vigor no ano de 1 999. 

** 
PONTO NÚMERO CATORZE 
AJUSTAMENTO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DISPONIB ILIDADE DE 
LIGAÇÃO DE ÁGUA (1) 24-7 
Nº 0316/12 Presente o ofício nº 007350 de 22 de Dezembro 1998, dos SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO  DE LEIRIA, remetendo proposta  de 
ajustamento das tarifas relativas à actividade de exploração de sistemas públicos de 
distribuição de água. 

 O Senhor Vereador Eng. Pedro Faria apresentou uma p roposta com 
alterações, tendo a Câmara deliberado por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador Dr. José Alves, aprovar as novas tarifas d e venda e disponibilidade de 
ligação de água, com as alterações propostas pelo S r. Vereador Eng. Pedro Faria. 

 7.1. - Que as tarifas de venda de água no concelho  de Leiria, a vigorar no 
ano de 1999 sejam as seguintes: 

 a) - Consumos comerciais e industriais, incluindo o de empresas públicas: 

 a1) - 1º escalão - de 0 a 100 m3, a 130$00 cada me tro cúbico; 

 a2) - 2º escalão - de 101 a 1000 m3, a 173$00 cada  metro cúbico; 

 a3) - 3º escalão - superior a 1000 m3, a 270$00 ca da metro cúbico. 

 b) - Consumos públicos: 

 b1) - Autárquico, a 78$00 cada metro cúbico; 

 b2) - Estado e outras pessoas de direito público a  150$00 cada metro 
cúbico. 

 c) - Consumos avulso e ligações provisórias, a 275 $00 cada metro cúbico. 

 d) - Consumos de instituições privadas de beneficê ncia e de famílias 
comprovadamente necessitadas, manter a 50$00 cada m etro cúbico. 

 e) - Consumos domésticos, que se consideram todos aqueles não 
incluídos em qualquer das alíneas anteriores: 

 e1) - 1º escalão - de 0 a 5 m3, a 78$00 cada metro  cúbico; 

 e2) - 2º escalão - de 6 a 10 m3 a 118$00 cada metr o cúbico; 

 e3) - 3º escalão - de 11 a 20 m3, a 173$00 cada me tro cúbico; 

 e4) - 4º escalão - superior a 20 m3, a 270$00 cada  metro cúbico. 
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 Único - Quando as leituras dos contadores forem ef ectuadas com 
intervalos de tempo superiores a um mês, os valores  constantes das 
alíneas a1), a2), e1), e e2) e e3), serão corrigido s com um factor igual ao 
número de meses que decorrer entre leituras consecu tivas. 

 7.2. - Que os valores da tarifa de disponibilidade  de ligação de água sejam 
os seguintes: 

 - Para 3 m3 ------- 380$00 

 - Para 5 m3 ------- 630$00 

 - Para 7 m3 ------- 885$00 

 - Para 10 m3 --- 1.265$00 

 - Para 20 m3 --- 2.530$00 

 - Para 30 m3 --- 3.800$00 

 - Para 60 m3 --- 7.600$00 

 Para maiores calibres o valor da tarifa será fixad a pela entidade 
responsável pelo fornecimento de água, caso a caso,  sempre em função do preço 
médio de venda de cada m3 de água. 

** 
Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei Nº 442/91, de 15 de Novem bro, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- VOTO DE PESAR 
- RECTIFICAÇÃO - PROCº. Nº 1166/97 
- 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 

** 
VOTO DE PESAR (4) 39-4 
Nº 0317/12 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, a manifestar a os familiares de Bento Rico 
Salvadinho, que foi funcionário desta Câmara Munici pal, desligado do serviço para 
efeitos de aposentação desde 98.11.24., falecido em  24 de Dezembro de 1998, tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade , concordar. 

** 
RECTIFICAÇÃO - PROCº. Nº 1166/97 
Nº 0318/12 A acta da reunião de Câmara, de 02 de Dezembro de 1998, contém imprecisões 
que se torna necessário rectificar: 
 Assim: 
 Na deliberação referente ao assunto em epígrafe (página - 3676 (8)), no Ponto 
Número 1 da referida deliberação onde se lê, “referente à reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote nº 2 da Rua da Malaposta, 
Quinta dos Vasos - Cruz d’Areia, freguesia de Leiria”, deve ler-se  “referente à reanálise do 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote nº 1 da Rua da 
Malaposta, Quinta dos Vasos - Cruz d’Areia, freguesia de Leiria”. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rect ificação acima 
referida. 

** 
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17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 (2) 
Nº 0319/12 Presente a 17ª Alteração ao Orçamento Ordinário de 1998 para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 8.200 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 17ª a lteração ao Orçamento 
Ordinário de 1998. 

** 
ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos trinta dias do mês de Dezembro do 
ano de mil novecentos e noventa e oito. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


