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Acta n.º 40 
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, 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: SR. AMÉRICO PEREIRA COELHO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR.ª LUCINDA GASPAR ANTUNES CALEIRA 

DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
MAGALHÃES  

 DR. JOSÉ ESPERANÇA FERREIRA LOURENÇO 

 ENG.º CARLOS MANUEL LOPES FERREIRA MARTINS  

** 

Os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço e Dr . Raul 
Miguel de Castro  estiveram ausentes da reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

A Senhora Vereadora Eng. Isabel Gonçalves  foi substituída pelo Dr. José 
Esperança Ferreira Lourenço, em conformidade com o disposto no artigo 78.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. A substituição 
teve o seu início no dia 16 de Dezembro do corrente ano e decorrerá até 3 de Janeiro de 
2006. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe de 
Divisão Administrativa, em regime de substituição. 

** 

Presentes as actas das reuniões de 2 e 15 de Dezembro, cuja leitura foi 
dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara por unanimidade 
aprovado as suas redacções finais. 

** 

Estive presente por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares.  
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** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas a Senhora Presidente deu início à reunião, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:  

Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

341/98 Comilis – Companhia Imobiliária do Lis 

377/01 Gameiro e Marto – Construções, Ldª 

1536/04 CEUL – Centro de Estudos Urológicos de Leiria, Ldª 

363/05 Isabel Maria da Silva Moreira Curado 

640/05 Leirislena – Sociedade de Construções, S.A. 

 

Ponto número dois 
Análise do seguinte processo de licenciamento de estabelecimentos de combustíveis: 

Licomb 5/05 Secil Martingança – Aglomerantas e Novos Materiais para a 
Construção, Ldª 

 

Ponto número três 
Análise do seguinte processo de loteamento: 

Lot.. 6/97   Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

 

Ponto número quatro 
1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

 
Ponto número cinco 

Tradicional Feira de Maio 

 
Ponto número seis 

1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente - 
Maria Manuela de Sousa Valério 

2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Decisão final. 
Requerente – Maria de Lourdes Pedrosa Domingues 
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Ponto número sete 
1. Cedência Gratuita do Autocarro do Município – Ratificação de Despacho 

2. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – 
Transferência da verba do 1.º Período (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) 
do Ano Lectivo de 2005/2006 – Rectificação  

 
Ponto número oito 

Recepção ao Caloiro 2005. Pedido de Apoio (Ent.34047/2005) 
 

Ponto número nove 
Compensação financeira por regresso ao posto de trabalho de funcionário na Junta de 

Freguesia de Carvide - Ent 25577/05 
 
Ponto número dez 

Torneio Internacional de Xadrez de Saint-Maur-des-Fossés 

 

Ponto número onze 
Eco Agenda 2006. II Edição – Apoios 

 
Ponto número doze 

Hospital de St.º André. Festa de Natal. Ratificação de Despacho 

 
Ponto número treze 

Voto de Pesar 

 

Ponto número catorze 
1. Validade do certificado de inspecção do ascensor n.º Ee.10.09.662 (Ent. 27704/05) 

2. Licença Especial de Ruído (Ent. 33367/2005) 

3. Licença Especial de Ruído (Entfe. 7337/05) 

 

** 
Período Antes da Ordem do Dia 
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N.º 1880/05 Pelo Sr. Vereador Eng.º Carlos Martins foi solicitado o mapa da cobertura 
de saneamento onde esteja assinalado o que falta fazer, verba prevista e previsão da 
execução das obras. 

** 
N.º 1881/05 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira chamou a atenção para a má 
qualidade das fotografias do concelho e da cidade de Leiria patentes na Exposição que foi 
realizada na cidade geminada com Leiria, Saint-Maur-des-Fossés. 

** 
N.º 1882/05 O Sr. Vereador Américo Coelho iniciou o seu período de intervenções 
começando por solicitar um esclarecimento relativamente à dívida da Câmara Municipal à 
Junta de Freguesia dos Parceiros, já que o actual Presidente desta Junta de Freguesia diz 
haver uma dívida no valor de cento e trinta mil euros e a Câmara indicar um valor de trinta e 
nove mil euros. 

A Senhora Presidente  esclareceu que a dívida é de facto no valor de trinta e 
nove mil euros referente a obras com protocolos aprovados, tendo conhecimento, pelos 
órgãos da comunicação social, que para além desta a Junta teria uma dívida referente a 
obras executadas sem protocolo. 

** 
N.º 1883/05 A propósito dos comunicados emitidos pela Leirisport, E.M., o Sr. Vereador 
Américo Coelho  lamentou que a comunicação social tenha deles conhecimento antes do 
próprio executivo.  

A Senhora Presidente  disse que no que concerne ao documento da Leirisport 
E.M. trazido na última reunião, a Câmara só teve conhecimento dele no próprio dia. E nessa 
mesma data, ela própria deu conhecimento aos Senhores Vereadores. Contudo, esclareceu 
ainda que a Leirisport E.M. tem a sua autonomia, deve responder quando e como entender, 
dando conhecimento, se assim o entender, à Câmara enquanto accionista única. 

** 
N.º 1884/05 O Sr. Vereador Américo Coelho inquiriu em que ponto se encontra o Plano 
de Salvaguarda do Centro Histórico. 

A Senhora Presidente informou que antes da Discussão Pública, o Plano irá à 
Comissão Local de Acompanhamento. Dependendo do resultado dessa Discussão Pública, 
existem duas possibilidades: 

a) nada de relevante é apresentado e aí será submetido à Câmara para aprovação em 
Assembleia Municipal 

b) se aquando da Discussão Pública forem apresentadas sugestões consideradas 
pertinentes e profundas,será reformulado. 

A Senhora Presidente  adiantou ainda que o Plano já está a servir de orientação 
para todos os projectos no Centro Histórico. 

** 
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N.º 1885/05 O Sr. Vereador Américo Coelho solicitou ainda informação sobre projectos 
de intervenção na área florestal no norte do concelho. 

A Srª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  informou que existe uma candidatura 
ao Programa Agris que contempla intervenções na área da prevenção de fogos florestais na 
parte norte do concelho e que ascende a 1.800 mil euros. Tem informação do Sub-Director 
Regional da Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral de que a mesma foi objecto 
de análise com parecer favorável, estando apenas a aguardar homologação por parte do 
Senhor Ministro. 

Mais informou que todas as candidaturas que foram apresentadas pela Câmara 
Municipal de Leiria têm parecer favorável da Comissão Técnica, aguardando apenas a 
disponibilização de verbas. 

** 
N.º 1886/05 O Sr. Vereador Américo Coelho inquiriu para quando a construção da 
Estrada Atlântica e qual o seu financiamento. 

A Senhora Presidente  informou que o projecto é para avançar em 2006. O 
Programa “Piter” financia apenas 25% estando a Câmara Municipal de Leiria a estudar a 
hipótese de fazer uma candidatura para cobrir o diferencial para os 100%. 

** 
N.º 1887/05 A finalizar o Sr. Vereador Américo Coelho  disse que as verbas indicadas no 
orçamento e na comunicação social relativamente à Divisão de Comunicação, Relações 
Pública e Cooperação não batem certo. 

A Senhora Presidente  informou que a verba indicada no comunicado que foi 
para o jornal só se refere à Comunicação e não à parte respeitante à Cooperação. 

** 
Ponto número um 
N.º 1888/05 Processo n.º 341/98 - (fl. - 758) 

De Comilis – Companhia Imobiliária do Lis, Ldª, com sede em Santo Antão, 
Batalha, referente ao projecto de arquitectura de alteração de um bloco habitacional e 
comercial, situado em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/12/20 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1. respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

2. colocar no local da obra placa identificativa do s técnicos responsáveis 
pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme 
previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 
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3. colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º  555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho; 

4. requerer ocupação de via pública, se isso se vie r a verificar, nos 
termos do disposto no artigo 98.º do Regulamento Mu nicipal de Operações 
Urbanísticas da Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5. construir tapumes de resguardo, nos termos do pr evisto no artigo 91.º 
do RMOUCL; 

6. após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias,  proceder à 
desocupação do espaço público, ao levantamento do e staleiro, se o houver, e à 
limpeza do local da obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7. requerer autorização de utilização, nos termos d o artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n .º 177/01, e do artigo 46.º do 
RMOUCL; 

8. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
9. prever a colocação em obra de receptáculos posta is, de acordo com o 

previsto no Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

10. prever em obra o cumprimento do artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro; 

11. executar o acesso previsto no Processo de Obras  n.º 170/98, antes da 
emissão da autorização de utilização; 

12. apresentar os seguintes documentos: 
a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissã o do alvará, conforme 

modelo disponível no Sector de Apoio ao Cidadão des ta Câmara e na Internet  no site 
www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001; 

c. auto de implantação da obra, assinado pelo respe ctivo director 
técnico; 

d. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação  da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 

e. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro 
(bilhete de identidade, passaporte, autorização de residência ou documento 
equivalente nos termos da lei, no caso de pessoa si ngular, ou certidão do registo 
comercial e cartão de identificação de pessoa colec tiva, no caso de pessoa colectiva); 

f. alvará de classificação em empreiteiro (original  e fotocópia), conforme 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, d e 9 de Janeiro; 

g. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do  n.º 1 do artigo 1.º da 
Portaria n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabal ho), acompanhado do recibo válido 
comprovativo do respectivo pagamento; 

h. plano de Segurança e Saúde; 
i. estimativa orçamental para a totalidade da obra (incluindo alterações). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1889/05 Processo n.º 377/01 - (fl. - 399) 
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De Gameiro e Marto, Construções, Ldª, com sede na Rua da Esperança, na 
localidade de Barrosa, freguesia de S. Simão de Litém, Pombal, referente ao projecto de 
arquitectura para alteração de um edifício habitacional, situado na Rua das Eiras, freguesia 
de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/12/20, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura e autorizar o licenciamento da operaçã o urbanística acima referida, 
devendo apresentar, previamente à emissão da respec tiva licença, termo de 
responsabilidade do técnico autor do projecto de ar quitectura 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1890/05 Processo n.º 1536/04 - (fl. - 224) 

De CEUL - Centro de Estudos Urológicos de Leiria, Ldª , com sede na 
Avenida Adelino Amaro da Costa, Bloco B – R/C esq.º, na localidade de Arrabalde da Ponte, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização da alteração 
de um estabelecimento comercial situado na Avenida Adelino Amaro da Costa, Bloco B – 
Loja 4 (Fracção “AN”), na localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, para 
instalação de clínica de urologia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/12/20, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1. respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

2. colocar no local da obra placa identificativa do s técnicos responsáveis 
pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme 
previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3. requerer autorização de utilização, nos termos d o artigo 63.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/0 1, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

4. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
5. prever o cumprimento do disposto no parecer emit ido pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 
6. apresentar os seguintes documentos: 
a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissã o do alvará, conforme 

modelo disponível no Sector de Apoio ao Cidadão des ta Câmara e na Internet no site 
www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001; 

c. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação  da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 



 

CMLeiria/ Acta n.º 40 de 2005.12.29 

0001922 (8) 

d. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete 
de identidade, passaporte, autorização de residênci a ou documento equivalente nos 
termos da lei, no caso de pessoa singular, ou certi dão do registo comercial e cartão de 
identificação de pessoa colectiva, no caso de pesso a colectiva); 

e. título de registo na actividade (original e foto cópia), conforme disposto 
nos artigos 6.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de  9 de Janeiro; 

f. livro de obra, com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1891/05 Processo n.º 363/05 - (fl. - 46) 

De Isabel Maria da Silva Moreira Curado, residente Rua de São Silvestre, n.º 
1143, Quinta do Retiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura para 
alteração de um estabelecimento comercial localizado num edifício situado na Rua da Mala 
Posta, Quinta dos Vasos (Fracção “L”), na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, 
para instalação de um estabelecimento de restauração e bebidas não alcoólicas (Snack-
Bar). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/12/20, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emi tido pelo Governo 
Civil, Centro de Saúde e Serviço Nacional de Bombei ros e Protecção Civil (dos quais 
deverá ser dado conhecimento à requerente/folhas 84 , 85, 113 e 134 
respectivamente); 

2.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidades, 
nomeadamente: 

2.1 projecto de instalação de gás visado por entida de inspectora; 
2.2 projecto de redes prediais de águas e esgotos a provados pelos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento; 
2.3 projecto acústico (Decreto-Lei n.º 292/00 de 14 /11); 
2.4 projecto electromecânico de exaustão de ar e fu mos; 
3.º no caso de proceder à venda de bebidas alcoólic as caducará o alvará 

de autorização de utilização, nos termos do previst o na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 57/02, de 11 de 
Março; 

Mais delibera informar que, caso pretenda publicida de exterior, deverá ser 
requerido o respectivo licenciamento, junto do Sect or de Licenciamentos Diversos. 

Delibera ainda que, no momento da posterior emissão  do alvará de 
utilização do estabelecimento de bebidas não alcoól icas, seja dado conhecimento do 
mesmo à Direcção Regional de Educação do Centro e I nstituto de Gestão das 
Actividades Económicas, entidades competentes da fi scalização para efeitos do 
disposto nos artigo s 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 9/02, de 20 de Janeir o, anexando cópia 
da declaração da requerente, dizendo que não serão comercializadas bebidas 
alcoólicas (folha 106), planta do rés-do-chão (folh a 98), e plantas de localização 
(folhas 12, 13 e 18). 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1892/05 Processo n.º 640/05 - (fl. - 100) 

De Leirislena – Sociedade de Construções, S. A., com sede na Rua do 
Cinzeiro, n.º 415, na localidade de Bidoeira de Baixo, freguesia de Bidoeira de Cima, 
respeitante aos elementos apresentados em fase de audiência prévia do interessado quanto 
aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de 
arquitectura para construção de um edifico sede, pavilhão de apoio, portaria e muros de 
vedação, a levar a efeito em Seiceiras, freguesia de Bidoeira de Cima, localizados em 
espaço florestal, parcialmente condicionado por Reserva Ecológica Nacional.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm obstar aos motivos que estiveram n a origem da proposta de 
indeferimento, concordando com a informação prestad a em 2005/12/22, pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, e face ao d isposto no Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de indiscutível int eresse municipal, nos 
termos da alínea c2) do n.º 2 do art. 62.º do Regul amento do Plano Director Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

2.1 apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
2.2 apresentar licença de domínio hídrico para o si stema depurador; 
2.3 não poderá impermeabilizar ou vedar o terreno c ondicionado por 

Reserva Ecológica Nacional; 
2.4 dar conhecimento à requerente do parecer emitid o pelo serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
Ponto número dois 
N.º 1893/05 Processo Licomb n.º 5/05 - (fl. - 88) 

De Secil Martingança - Aglomerantes e Novos Materiais  para a Construção, 
Ldª, com sede em Maceira Liz, freguesia de Maceira, referente ao pedido de aprovação do 
projecto para instalação de armazenamento de coque de petróleo, no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/12/20 (Sector de 
Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais) e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 
267/02, de 26 de Novembro, e na Portaria n.º 1188/0 3, de 10 de Outubro, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto da instalação acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com as condições impostas pela Comissão  de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, aquando da emis são de parecer (do qual 
deverá ser dado conhecimento à requerente / folhas 111 a 113); 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, as apólice s dos seguros de 
responsabilidade civil do empreiteiro, no valor mín imo de €1.000.000,00, e do 
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responsável técnico pela execução da instalação, no  valor mínimo de €250.000,00, 
nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do artig o 13.º da Portaria n.º 1188/03, de 10 
de Outubro; 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no pon to anterior, 
executar a obra no prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer 
ao projecto aprovado e às normas legais e regulamen tares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro  do prazo fixado para o 
efeito, requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 267/02, de 26 de Novembro; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instal ação para uma 
eventual consulta das entidades intervenientes no p rocesso. 

Mais delibera que seja remetido à requerente um exe mplar autenticado do 
projecto aprovado bem como cópias dos pareceres emi tidos.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 
N.º 1894/05 Processo de  Loteamento n.º 6/97 – (fl.  877, 915 e 934) 

De Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A. referente ao loteamento sito em 
Quinta do Seixal, freguesia de Leiria, acompanhado de três requerimentos: 

1) Albino Gaspar da Costa  (na qualidade de proprietário dos lotes 8, 72 e 74) 
residente em Pocejal, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, a solicitar alterações que 
consistem no aumento da área de implantação e consequente aumento da área das caves e 
total de construção e na alteração da cota de soleira no lote 8, na alteração à localização do 
acesso ao lote 72 e na alteração do uso do lote 74, de habitação unifamiliar para 
equipamento (creche/jardim de infância/A.T.L.), alterando também a área de implantação e 
de construção; 

2) Albino Gaspar da Costa  (na qualidade de proprietário dos lotes 70 e 71) 
residente em Pocejal, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, a solicitar alterações às 
cotas de soleira de 48,00 m para 49,50 m; 

3) Manuel da Rosa Carvalho Marques  (na qualidade de proprietário do lote 56) 
residente na Quinta de S. Bartolomeu, lote 14, 1.º D em Leiria a solicitar alteração ao 
acesso do lote. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade: 

a) aprovar as alterações requeridas para os lotes 8  e 74, bem como 
autorizar a emissão do Aditamento ao Alvará; 

b) indeferir a proposta de alteração às cotas de so leira dos lotes 70 e 71, 
concedendo ao requerente o prazo de 30 dias para di zer o que se lhe oferecer sobre a 
respectiva proposta de indeferimento nos termos dos  artigos 100.º e 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo. 

Mais delibera aprovar a pretensão requerida para os  lotes 56 e 72. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

Ponto número quatro 
RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1895/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 28 de Dezembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.599.713,48 sendo de Operações 
Orçamentais €18.986.162,66 e de Operações de Tesouraria €2.271.524,25. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1896/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 15 a 28 de Dezembro de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 8799, 9053, 9054, 9083, 9211, 9232, 9335, 9336, 9379 a 9393, 
9395 a 9400, 9455 a 9459, 9462 a 9466, 9485, 9486, 9488, 9489, 9581 a 9586, às Ordens 
de pagamento de Tesouraria n.ºs: 663, 689, 694 a 701, e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 246, 248, 249, 873, 875, 876, 878, 879, 886, 887, 888, 3323, 3324, 3326, 
3327, 3331, 3333, 3334, 3336, 3338, 3339, 3343, 3345 a 3353, 3355, 3357 a 3361, 3363 a 
3372, 3375 a 3386, 3388, 3390, 3395, 3418, 3637, 6373, 6415, 6420, 6911, 7468, 7482, 
7526, 7773, 7898, 7899, 7900, 7901, 7903 a 7906, 7908, 7914, 7916 a 7918, 7920, 7921, 
7928, 8422, 8492, 8501, 8515, 8590, 8663, 8682, 8718, 8746, 8748, 8749, 8752 a 8754, 
8756, 8813, 8814, 8836, 8837, 8845, 8934, 8961, 8980, 8983, 8986, 8999, 9002, 9003, 
9006, 9007, 9009, 9058, 9071, 9072, 9075 a 9080, 9085 a 9163, 9165 a 9202, 9205, 9212, 
9216, 9217, 9219, 9220 a 9222, 9224, 9226, 9228, 9234 a 9242, 9257, 9259, 9264, 9266, 
9267, 9270, 9272, 9274, 9276, 9277, 9279, 9282, 9284 a 9286, 9303, 9306 a 9311, 9313, 
9314, 9318 a 9321, 9329, 9337 a 9339, 9343, 9344, 9347, 9348, 9350, 9354 a 9356, 9358 a 
9364, 9368, 9369, 9372, 9374, 9377, 9378, 9403 a 9408, 9410 a 9412, 9414 a 9419, 9420, 
9422 a 9425, 9428 a 9432, 9434, 9436, 9437, 9441, 9445 a 9453, 9496, 9497, 9516, 9518, 
9521, 9530, 9534, 9540, 9551 a 9553, 9555 a 9557 no total de €6.800.359,52.  

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

Ponto número cinco 
TRADICIONAL FEIRA DE MAIO 
N.º 1897/05 Presente pela senhora Vereadora, Dr.ª Neusa Magalhães, a proposta de 
edital e a constituição da comissão que a seguir se transcreve: 
“De acordo com os artigos 89.º , 90º, 94.º e 95.º do  “Regulamento dos Mercados e Feiras 
do Concelho de Leiria”, a Feira Anual terá de ser organizada anualmente por uma Comissão 
nomeada pela Câmara Municipal, sendo o seu funcionamento em local e data a designar 
pela mesma.  
A Sra. Vereadora Dra. Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães propõe a Comissão 
abaixo designada: 
Dra. Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, membro do executivo. 
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Máximo Manuel Ferreira Pereira, Carlos Gonçalves Bilreiro, António Carlos Teixeira dos 
Reis, Filomena da Silva Parente, José Carlos das Neves, Eng. Francisco Eduardo Oliveira 
Morais, Arq. António Filipe P. M. Risques Pereira, Eng. João Carlos Antunes Ferreira, 
Cremildo da Silva Pereira e Florinda Brites Nunes Francisco.  
Propõe a realização da Feira Anual de Leiria para o período de 29 de Abril a 22 de Maio de 
2006, nos terrenos da margem direita do Rio Lis, fronteiros à Nova Leiria sendo presente o 
Edital para a sua aprovação e para posterior afixação nos lugares de estilo e na página da 
Câmara  Municipal na Internet. 
 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade concordar com 
a proposta para constituição da Comissão da Feira A nual de Leiria de 2006. 

 
FEIRA ANUAL DE LEIRIA 

TRADICIONAL FEIRA DE MAIO  
CÂMARA MUNICIPAL        EDITAL N.º 1 / 2006 
ISABEL DAMASCENO CAMPOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO 
CONCELHO DE LEIRIA, 
Torna Público que a Câmara Municipal de Leiria, em reunião de 29 de Dezembro de 2005, 
fixou a realização da Feira Anual de Leiria para o período de 29 de Abril a 22 de Maio de 
2006, nos terrenos da margem direita do Rio Lis, fronteiros à Nova Leiria, e estabeleceu 
para o seu funcionamento as normas seguintes: 
1 - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
1.1. As candidaturas à participação na Feira devem ser apresentadas em envelope fechado 
dirigido à COMISSÃO DA FEIRA ANUAL DE LEIRIA, TRADICIONAL FEIRA DE MAIO - 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, onde devem dar entrada até ao dia 22 de Fevereiro de 
2006. 
1.2. No canto superior esquerdo deve constar a identificação do concorrente, ao centro a 
designação DOCUMENTOS  e no canto inferior direito a actividade a que se candidata, das 
referidas no n.º 8 
1.3.  Cada pessoa, singular ou colectiva poderá candidatar-se a um, e só um, lugar por cada 
actividade 
2 - FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA .  

2.1. O envelope referido em 1.1 deve conter, total e correctamente preenchidos, os 
impressos fornecidos pela Comissão e todos os documentos que a seguir se relacionam: 
a) Boletim de Candidatura; 
b) Boletim para pedido de instalação sonora; 
c) Cheque à ordem da Tesoureira da CML e sem data, com o valor igual à Base de 
Licitação, consoante a actividade a que se propõe e apresentada no ponto 8. 
d) Fotocópias de:  
• Bilhete de Identidade; 
• Número de Contribuinte / Cartão I.P.C.; 
• Declaração de Início de Actividade; 
• Certidão comprovativa de situação regular perante a Administração Fiscal e a 
Segurança Social; 
• Título de propriedade, quando for caso (obrigatório para equipamento sujeito a 
registo); 
• Fotocópia autenticada da apólice de seguro de responsabilidade civil; 
e) Fotografia a cores do equipamento a instalar; 
Para instalação de Comidas e Bebidas devem ainda apresentar: 
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a) Documento de vistoria e de aprovação da unidade móvel (actualizado, emitido há 
menos de um ano) 
Para instalação de Diversões devem ainda apresentar: 
a) Fotocópia da Memória descritiva das instalações ou do Divertimento. 
b) Certificado de Inspecção, que ateste o comprovativo de qualidade das instalações ou 
do Divertimento. 
c) Requerimento para pedido de Licença de Recinto Itinerante 
Para instalação de Máquinas de Diversão devem ainda apresentar: 
a) Registo de cada máquina a ser posta em exploração 
b) Classificação do(s) termo(s) de Jogo(s) de cada máquina a ser posta em exploração  
c) Pedido de Licença de Exploração 
 
2.2 Além dos documentos acima referidos, o candidato deve enviar um envelope pequeno, 
registando no exterior do mesmo, a Identificação e a Actividade a que se propõe. Este 
envelope deve vir lacrado ,ou fechado de forma inviolável, e deve conter no seu interior 
apenas a PROPOSTA DE PAGAMENTO, fornecida pela Comissão da Feira, devidamente 
preenchida 
 
2.3 O valor que o candidato se propõe pagar pelo lugar que pretende ocupar, e que deve 
inscrever na proposta, deve ser sempre igual ou superior à base de licitação referida nas 
tabelas respectivas, apresentadas abaixo sob o n.º 8. 
2.4  As áreas indicadas em candidatura devem exprimir exactamente o espaço que virá a 
ser ocupado, incluindo avançados, lanças, toldos, anexos, palas ou outras formas de apoio 
à instalação. 
2.5 A indicação, em candidatura, de área inferior à registada pela comissão no ano anterior 
deve ser devidamente justificada (em caso de desconhecimento, consultar a comissão) 
 
3. EXCLUSÃO DE CANDIDATURAS 
Serão liminarmente excluídos do Concurso os candidatos que: 
a) Estando suspensos de participar na feira, procurem concorrer por interposta pessoa 
b) Não apresentem a documentação referida em 2.1 
c) A apresentação  de proposta com valor inferior à Base de Licitação 
d) Tenham sido avaliados com pontuação 0 (zero), na Feira anterior, em virtude de : 
• Incumprimento das normas regulamentares da Feira 
• Exercerem pressões sobre outros candidatos, no sentido de limitar a sua liberdade de 
candidatura 
• Exibirem equipamentos que suscitem dúvidas em relação à segurança 
• Evidenciarem mau relacionamento com outros feirantes e utentes da Feira 
e) Se encontrem em situação de dívida com a Câmara Municipal de Leiria 
f)  Indiquem áreas inferiores às necessárias para a instalação da actividade 
 
4 - ABERTURA E ANÁLISE DAS CANDIDATURAS - ATRIBUIÇÃO DOS LUGARES 
 A partir de 1 de Março, os envelopes das Propostas de Pagamento, serão abertos em acto 
público, pela Comissão da Feira, no Gabinete da Feira que funciona no Centro Associativo 
Municipal instalado no Mercado Municipal, que analisará as candidaturas e elaborará uma 
listagem ordenada, de acordo com os seguintes critérios:  
 
a)  Parâmetros a avaliar 
• Valor monetário da proposta 
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• Assiduidade 
• Avaliação de qualidade: 
• Equipamento 
• Comportamento Individual 
 
b)  Clarificação de conceitos 
•  O valor monetário da proposta é determinado pelo interessado, a partir da base de 
licitação apresentada neste Edital para a actividade que pretende desenvolver; 
• A assiduidade é determinada pelo número de anos em que o candidato se apresentou 
como opositor ao concurso para a Feira de Maio, tenha ou não sido contemplado com um 
lugar. O limite de anos a pontuar é de 15 ( Quinze); 
• Avaliação de qualidade: 
Cada feirante é sujeito a uma avaliação durante o período de vigência da Feira, da qual 
resulta um índice ou nota com o qual comparticipará na ponderação deste parâmetro. 
Feirantes com prestações negativas terão informação 0 ou 1; novos concorrentes tem 
pontuação 2, e presenças positivas são avaliadas com 2, 3 ou 4. 
Quem não participou na Feira concorre com o valor médio, entre o máximo e o mínimo  (2). 
 
c)  Pontuação final e apuramento da nota 
A nota final (P) atribuída a cada concorrente resulta da seguinte expressão: 
 
P= 60 x ( valor da proposta apresentada / valor da proposta mais alta) + 20 x (n.º de anos de 
candidatura /  15 ) + 20 x ( índice de qualidade / 4) 
 
d)  Análise das ponderações 
• Aos parâmetros foram atribuídos os seguintes pontos, num total de 100: 
. Valor da proposta...................60 
. Assiduidade............................20 
. Qualidade............................. .20 
 
4.1. A Comissão elaborará, e afixará no dia 7 de Março de 2006, no escaparate do Gabinete 
da Feira, LISTAGENS PROVISÓRIAS ORDENADAS DOS CANDIDATOS, POR 
SECTORES, e fará a atribuição dos lugares seguindo a ordem apurada. 
4.2.. No período de 14 a 28 de Março, inclusivé, os candidatos podem reclamar  da 
classificação que lhes foi atribuída, mediante requerimento dirigido à Comissão da Feira, 
acompanhado das provas que sustentem as razões da reclamação. 
4.3. A partir de 29 de Março, os lugares consideram-se definitivamente atribuídos, salvo se 
alguma correcção for determinada em função de eventuais reclamações aceites. 
4.3.1. Aos candidatos que não forem admitidos, serão devolvidos os cheques referidos no nº 
2.1, de valor igual à base de licitação. 
4.3.2 Os cheques referidos no nº 2.1 e entregues pelos candidatos admitidos, serão 
movimentados após o período de reclamações. 
4.4. No período de 10 a 13 de Abril , os candidatos aprovados serão chamados pela ordem 
da lista ordenada ,para escolher o local em planta, consoante o respectivo sector de 
actividade (com exepção dos Divertimentos, cuja localização compete à Comissão). A 
escolha dos lugares será feita nos seguintes dias: 
• 10/04/2006 – Módulos Stands 3*3 
• 11/04/2006 – Lugares de Terrado 
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• 12/04/2006 – Doçarias, Comidas e Bebidas, Farturas 
• 13/04/2006 – Expositores a Céu Aberto 
4.5.. Tornadas efectivas as colocações resultantes do concurso, e se tiverem resultado 
lugares vagos, pode a Comissão da Feira promover a sua ocupação, por convite 
endereçado a eventuais interessados. 
4.6.- COMUNICAÇÃO AOS CANDIDATOS 
Para além da afixação da lista referida em 4.3., e a partir da mesma data, a Comissão dará 
conhecimento aos candidatos da decisão que recaiu sobre a sua candidatura. 
5 - FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. Os candidatos cuja candidatura tenha sido aprovada devem formalizar a sua inscrição, 
mediante o pagamento das seguintes verbas: 
a) Divertimentos : 

• Depósito de caução (em cheque à ordem da Tesoureira da CML e sem data) no valor 
de  €498,80 de caução, acrescido de imposto de selo 

• Depósito de caução (em cheque à ordem da Tesoureira da CML e sem data) no valor 
de €498,80 de caução, acrescido de imposto de selo - referente a Instalação Sonora 

• Valor da diferença entre o valor da proposta e o já entregue através do cheque referido 
em 2.1, acrescido de IVA à taxa legal. 
 
b) Expositores/Vendedores: 
• Depósito de caução (em cheque à ordem da Tesoureira da CML e sem data) no valor 
de €498,80 de caução, acrescido de imposto de selo 
• Valor da diferença entre o valor da proposta e o já entregue através do cheque referido 
em 2.1, acrescido de IVA à taxa legal. 
c) Expositores a céu aberto 
•  Depósito de caução (em cheque à ordem da Tesoureira da  CML e sem data) no valor 
de € 498,80 de caução, acrescido de imposto de selo 
• Valor da diferença entre o  valor da proposta e o já entregue através do cheque 
referido em 2.1, acrescido de IVA à taxa legal. 
5.2. Estes pagamentos têm de ser efectuados até ao dia 7 de Abril de 2006. 
5.3. As inscrições só se tornam efectivas após estes pagamentos, perdendo o direito à 
atribuição do lugar todos aqueles que, até à data acima referida, os não tenham efectuado. 
5.3.1 - No caso da não efectivação da inscrição, o lugar fica vago. A Comissão poderá, 
então, convidar interessados em ocupar todos os lugares vagos existentes. 
6. - DESISTÊNCIAS 
Considera-se que o candidato desistiu da sua participação na Feira se não efectivar a sua 
inscrição ou se depois de a ter feito, não comparecer na Feira, a exercer a actividade. 
6.1 A desistência de candidatos admitidos implica para eles a perda dos valores já pagos, 
salvo justificação por motivo de força maior, devidamente aceite pela Câmara Municipal de 
Leiria. 
7. CHEQUES DE CAUÇÃO 
7.1 Os cheques de caução destinam-se não só a garantir a montagem e o cumprimento do 
Regulamento da Feira, mas também à cobertura de prejuízos ou danos causados no âmbito 
da Feira e cuja responsabilidade seja imputada ao depositante, sendo o cheque referente à 
Instalação Sonora relativo ao cumprimento a que se refere o nº 13 
7.1.1 - Os cheques de caução serão devolvidos no final da Feira e devem ser levantados, 
pelos seus titulares, até trinta dias após o encerramento da Feira sob pena de, após esse 
período, reverterem a favor da Câmara Municipal de Leiria. 
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 BASES DE LICITAÇÃO PARA TODO O PERÍODO DA FEIRA 
8.1 PUBLICIDADE  
8.1.1 – Sonora €1.500,00 
8.1.2 – Visual €500,00 
8.2 DIVERTIMENTOS  COM MOVIMENTO UTILIZADOS POR ADULTOS 
1 Pista de Automóveis Adultos €15.000,00 
1 Carrossel de Adultos €1.750,00 
1 Roda de Aviões de Adultos €1.750,00 
1 Grande Roda €1.125,00 
1 Montanha Russa  €1.750,00 
3        Outros Divertimentos Diferentes €2.500,00 
8.3 OUTRAS DIVERSÕES DESTINADAS A ADULTOS 
1 Simulador ou Similar 
 €500,00 
1 Poço da Morte €250,00 
1 Outra Diversão Diferente €500,00 
8.4  DIVERTIMENTOS  COM MOVIMENTO UTILIZADOS POR CRIANÇAS 
1    Pista €750,00 
1 Pista de Carrinhos de Choque €750,00 
1 Carrossel €600,00  
1 Roda de Aviões  €600,00    
1 Barco  €550,00 
3         Outros Divertimentos Diferentes €1.000,00 
8.5 OUTRAS DIVERSÕES INFANTIS 
 1  Pavilhão Fantasma ou Similar €500,00 
 1 Pavilhão Cidade Encantada ou Similar €500,00 
 1 Outra Diversão Diferente €500,00 
8.6 JOGOS COM PRÉMIOS – TÔMBOLA E JOGOS DE HABILIDADE 
1 Tômbola €3 000,00 
 
 1 Tiro à Rolha, Arremesso de Bolas ou Similar €2 000,00 
 
7.6.1. São considerados tômbolas todos os tipos de sorteios numerados, figurados ou 
sorteados por palavras. 

 
8.7. JOGOS SEM PRÉMIOS 
 

3  Futebol de Mesa e Máquinas de Diversão    €550,00 
 
 1. Outro Jogo (sem prémio)                  €550,00 
 
8.8. LUGARES DE EXPOSIÇÃO E COMÉRCIO 
8.8.1 Stands exteriores de aluguer (3X3 m, com estrado, alcatifa e electrificados) 
a) Para Entidades Oficiais e Convidados      €257,00  
b) Para Ccomércio         €420,00 
c) 5 Módulos (Tipo Feira da Praça ) *          €90,00 
*- Electrificados, destinados à venda de Frutos Secos, Bolos Regionais, Tremoços e 
Pevides.     
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8.8.2  Lugares de terrado, para exploração com estrutura e montagem dos próprios 
concorrentes.  
 O preço por m2 refere-se à área total ocupada, incluindo, toldos, avançados, palas, 
anexos, ou outras formas de apoio à instalação 
 a) Pavilhões até 200 m2                €9,00/m2 
 b) Pavilhões com área superior a 200m2               €6,00 / m2 
8.9. PEQUENAS EXPLORAÇÕES – Aluguer de terrado 

8.9.1 Doçarias, Aperitivos e guloseimas 
• 1 Amêndoa Torrada          €9,00/m2 

• 1 Gelados €9,00/m2 
• 5 Gelados e Pipocas  €9,00/m2 
• 6 Pipocas e Algodão Doce €9,00/m2 
• 2 Rebuçados e Gomas €9,00/m2 
• 1 Torrão de Alicante €9,00/m2 
• 2 Outros Diferentes  
8.10. COMIDAS E BEBIDAS : 
• 6 Bar €20,00 / m2 

• 1 Bar/Farturas (convidado) €25,00 / m2 
• 1 Bar/Pão Quente €20,00 / m2 
• 3 Cachorros €20,00 / m2 
• 1 Caipirinha ou Similar €20,00 / m2 
• 3 Pão Quente €20,00 / m2 
• 1 Restaurante €10,00/m2 
• 2 Outros Diferentes  €20,00 / m2 
8.11 – VENDA DE FARTURAS 
 
2 Pavilhões de Farturas (com esplanada coberta em anexo)     € 35,00/ m2 
 
6 Roullotes de Venda de Farturas   € 20,00 /m2     

 
NOTA: Os feirantes, referentes a Comidas, Bebidas e Farturas podem ocupar, 
gratuitamente, o espaço frontal à sua instalação, com esplanada (coberta ou descoberta), 
no entanto a limitação dos espaços atrás mencionados serão marcados pelos membros da 
Comissão da Feira, não sendo permitido a ocupação do espaço de circulação dos visitantes 
da Feira.      
 
8.12. Diversos 

 
a) Verga, Palha e semelhantes; Cutelaria, Ferragens, Ferramentas e derivados; Mobílias, 
Louças e Vidros, Alumínios, Tanoaria, Quinquilharia, Bijutarias, Quadros e Espelhos, Flores 
Artificiais e Tecidos, Roupas e Similares.            €3,00/m2 

b) Flores Naturais                   €9,00/m2 
c) Cassetes e Discos                   €9,00/m2 
d) Serigrafia e Plastificação                  €4,00/m2 
e) Outras não contempladas nestas rubricas     €4,00/m2 

8.13. EXPOSITORES A CÉU ABERTO 
8.13.1 Lugares de terrado para Exposição                 €4,00/m2 
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9. À OCUPAÇÃO DE TERRENO ONDE SE EXERÇA MAIS DO QUE UMA DAS ACTIVIDADES REFERIDAS 
NAS TABELAS ANTERIORES SERÁ APLICADA A IMPORTÂNCIA QUE COMPETIR À ACTIVIDADE DE 
MAIOR BASE DE LICITAÇÃO. 
11. 10. EXPOSIÇÃO FORA DAS INSTALAÇÕES 
 
10.1. O material exposto fora das instalações está sujeito ao pagamento da área ocupada, 
nas condições seguintes: 
a) quando o material exposto se situa junto da instalação comercial, com uma importância 
igual à paga pela instalação, sob pena de perda do depósito de garantia - caução. 
b) quando o material exposto se situa em zona não confinante com a instalação comercial, a 
importância será igual ao dobro da quantia paga por aquela por cada dia de utilização, sob 
pena de perda do depósito de garantia - caução. 
 
11. DISTRIBUIÇÃO, MONTAGENS E LIGAÇÃO DE ENERGIA 
11.1. A distribuição de terrenos terá lugar a partir do dia 20 de Abril, das 10 às 12 horas e 
das 15 às 17 horas, no Gabinete da Feira. 
11.2. O período de montagem decorrerá entre 21 a 27 de Abril, sendo o acesso ao recinto 
feito das 10H00 às 17H00  
11.3. O acesso ao recinto da Feira, para a montagem das instalações, só é permitido  
mediante a exibição de um verbete de livre trânsito que será entregue no período referido 
no n.º 11.1 
11.3.1. Os verbetes de livre trânsito são levantados junto da Comissão da Feira, mediante a 
apresentação de recibo de pagamento dos valores estipulados. 
11.4. Não poderão dar início à montagem de qualquer instalação, sem a presença de um 
dos elementos dos Serviços de Fiscalização, os quais se encontram no posto de 
fiscalização do recinto da Feira de Leiria, no Secretariado. 
11.5. Os Serviços da EDP não procederão à ligação de energia eléctrica, sem que lhes 
seja apresentado documento comprovativo de autorização emitido pela Câmara  Municipal 
ou Comissão da Feira. 
11.6. De igual modo não se procederá à restituição de depósito de garantia, sem que lhes 
seja feita prova de que se encontra liquidada a energia eléctrica devida à EDP. 
11.7. Os Pavilhões, Stands ou Barracas a montar pelos interessados devem estar 
concluídos na véspera da abertura da Feira, a fim de serem vistoriados. 
11.7.1. Salvo motivo grave, devidamente justificado, não será permitida a montagem de 
qualquer instalação após as 18h00 do dia  27 de Abril 
11.8. Os Divertimentos, só estão autorizados a funcionar após apresentação, individual, 
da Licença Itinerante de Recinto 
12. NORMAS DE SEGURANÇA 

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

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

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

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

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

13. DESMONTAGENS  
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 A desmontagem da feira deve iniciar-se, impreterivelmente no dia 23 de Maio. 
13.1  Os terrenos ou instalações ocupadas terão de ficar completamente livres até ao dia 31 
de Maio de 2006,  sob pena de perda dos depósitos de garantia e pagamento diário de uma 
importância igual à paga pelo direito de ocupação de terrado. 
13.2 A desmontagem ou a desocupação das instalações antes do encerramento da Feira, 
bem como a não abertura e encerramento das instalações diariamente, respeitando os 
horários a designar pela comissão da Feira, implica a perda do depósito de garantia. 
13.3 A Comissão da Feira pode autorizar encerramentos temporários desde que 
previamente solicitados por escrito e devidamente justificados. 
 
14. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
a) Sector Comercial e de Diversões - abertura diária às 11 horas e encerramento ás 01 
horas do dia seguinte, com excepção do dia 29 de Abril de 2006, em que a abertura será ás 
15 horas. 
b) Sector de exposição "ou ar livre ou em pavilhão" - abertura diária às 15 horas e 
encerramento à 1hora do dia seguinte. 
c) Às sextas-feiras, sábados e vésperas de Feriado o encerramento poderá ser às 2 horas 
do dia seguinte. 
 
15 .PUBLICIDADE SONORA E UTILIZAÇÃO ALTIFALANTES 
 Só é permitida a publicidade sonora e a instalação de altifalantes nos termos de 
Regulamento próprio que será distribuído no acto de inscrição. 
As emissões sonoras devem obedecer ao Regulamento Geral do Ruído e só são permitidas 
até às 24h. , de Domingo a Quinta-feira e até às 1h. às Sexta-feira, Sábados e vésperas de 
feriado. 
A PARTIR DESTAS HORAS AS INSTALAÇÕES DE SOM SERÃO COMPLETAMENTE 
SILENCIADAS.  
 
16. SEGURO DO MATERIAL EXPOSTO, RESPONSABILIDADES P OR DANOS OU 
ACIDENTES 
16.1 - Embora sejam tomadas pela Comissão da Feira as precauções normalmente 
necessárias para a protecção dos produtos expostos, a sua guarda será sempre da 
responsabilidade do participante ou feirante. 
16.2 - Nem a Câmara Municipal de Leiria, nem a  Comissão da Feira são responsáveis por 
quaisquer danos ou prejuízos que possa advir aos participantes, Feirantes, ao seu pessoal 
ou aos produtos expostos, seja qual for a sua natureza ou os factos que lhe derem origem, 
nomeadamente incêndio ou furtos, reconhecendo expressamente a cada participante, 
feirante, que nenhuma indemnização poderá ser pedida à Comissão da Feira ou à Câmara 
Municipal pelos referidos danos ou prejuízos. 
16.3 - De acordo com o preceituado nos números anteriores, o seguro dos produtos 
expostos e quaisquer outros seguros são da competência dos respectivos participantes, 
Feirantes. 
 
17. VIGILANCIA E LIMPEZA 
17.1- A vigilância dos recintos é assegurada por empresa especializada, em coordenação 
com a Comissão da Feira, pertencendo aos participantes, Feirantes a vigilância dos seus 
próprios espaços, sendo da sua inteira responsabilidade a segurança dos materiais e 
produtos expostos. 
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17.2- A Limpeza das áreas de trânsito dentro dos recintos é coordenada pela Comissão da 
Feira  e executada de acordo com plano próprio. 
17.3- Os participantes ou Feirantes são obrigados a manter os seus locais de venda ou de 
exposição limpos e a colocar o lixo nos contentores distribuídos pelo recinto da Feira ou na 
sua periferia. 
17.3.1. A não restituição, no final da Feira, dos contentores fornecidos no acto da instalação 
implica a perda do depósito de caução. 
 
18.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. - Não são permitidas no recinto da Feira, instalações que contribuam para a 
desmoralização pública ou, ainda, as que não funcionem de harmonia com o Regulamento 
Policial do Governo Civil. 

18.2. - São expressamente proibidos o trânsito e permanência de vendedores ambulantes 
aos quais não tenha sido atribuído lugar no recinto da Feira, durante o período da mesma. 

18.3. - A adjudicação do direito de explorar Publicidade, montagem de diversões e outras, 
não é transmissível. 

18.4. - É proibida a permanência de quaisquer veículos dentro do recinto da Feira a partir 
das 08.00Horas do dia  29 de Abril. No entanto, será permitida a sua entrada por acessos 
previamente sinalizados, e permanência pelo tempo estritamente necessário para promover 
o reabastecimento de qualquer instalação, das 8 às 14:00 Horas. Excepcionalmente, 
também será permitida a entrada aos Domingos, quando se verifique que os volumes, quer 
pelas suas dimensões, quer pelo seu peso, não podem ser transportados manualmente. 
18.4.1 - Caso se verifiquem infracções graves ou sistemáticas às disposições contidas nas 
normas estabelecidas, a Comissão da Feira pode determinar, não só o encerramento e 
retirada das instalações do infractor, mas também impedi-lo de participar, directamente ou 
por interposta pessoa, na Feira durante um período a estipular pela Câmara Municipal. 
18.5- A determinação do encerramento de instalações e de desocupação de espaços, 
quando declarada nos termos previstos destas normas, não dá direito a qualquer 
indemnização, seja a que titulo que for, por parte da Câmara Municipal. 
18.6- A Fiscalização destas disposições compete ao Serviços de Fiscalização da Câmara, à 
Policia de Segurança Pública e à Empresa de Segurança contratada. 
E para constar se mandou afixar o presente Edital nos lugares do costume. 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 
Isabel Damasceno Campos 

** 

Ponto número seis 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE - MARIA MANUELA DE SOUSA VALÉRIO  

N.º 1898/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 17 975, de 2005.07.06, da 
Senhora Maria Manuela de Sousa Valério, residente na Rua Cónego P. Costa, n.º 22, Arnal, 
freguesia de Maceira, Leiria, no qual vem requerer ao município o pagamento de danos 
sofridos no valor de €685,02 em virtude de, no dia 2005.06.04, ter caído em cima do seu 
automóvel com a matrícula 77-16-MG, que se encontrava parqueado no parque de 
estacionamento da Câmara Municipal de Leiria, uma placa de identificação de obras. 
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No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 48.CDIA/05, de 2005.12.18, a qual conclui pela proposta de 
deferimento da pretensão da requerente, fundamentando-se nos seguintes termos: 

a) a placa de sinalização é um bem móvel que está na posse do Município de Leiria 
e sujeita à sua vigilância; 

b) estipula o artigo 493.º, n.º 1 do Código Civil que “quem tiver em seu poder uma 
coisa móvel (…) com o dever de a vigiar (…) responde pelos danos que a coisa (…) 
causar”. Esta norma, que pressupõe a detenção material da coisa causadora do dano, 
estabelece assim uma presunção de culpa in vigilando, a qual pode ser ilidida se o 
Município provar que, dadas as circunstâncias do caso, não foram violadas quaisquer 
normas legais ou quaisquer regras técnicas ou de prudência comum ou se provar que os 
danos se teriam produzido ainda que tivesse devidamente cumprido o dever de guarda e 
vigilância (artigos 493.º e 350.º do Código Civil); 

c) não logrou o ente público provar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior ou 
que tivesse tomado as medidas necessárias para prevenir os danos; 

d) atenta a factualidade apurada, conclui-se que o Município de Leiria é responsável, 
por culpa presumida, pelos prejuízos causados à requerente; 

e) a produção de um dano ou prejuízo na esfera jurídica de um terceiro é também 
requisito da responsabilidade do município: no caso vertente, a requerente sofreu danos 
patrimoniais, contabilizados com base nos documentos juntos aos autos, em €685,02; 

f) os danos sofridos pela requerente são uma consequência normal, típica, provável 
da queda da placa,  existindo um nexo de causalidade entre facto ilícito culposo praticado 
pelo Município e os danos sofridos, aferido aquele segundo a teoria da causalidade 
adequada (artigo 563.º do Código Civil); 

g) ademais, ficou provado nos autos que a placa estava depositada no parque de 
estacionamento, no local onde se encontrava à data do acidente, há pelo menos 3 anos, 
sem que se tivesse apurado quem e por ordem de quem fora a mesma removida do local 
onde inicialmente se encontrava afixada, publicitando a execução da Obra de Recuperação 
do Edifício Sede dos Paços do Concelho de Leiria, 1.ª fase – i.é, junto ao edifício da 
Segurança Social - e depositada no parque de estacionamento, sem respeito pelas normas 
mínimas de segurança relativamente a pessoas e bens. 

h) estão, pois, cumpridos os pressupostos cumulativos de que a lei faz depender a 
responsabilidade extracontratual das autarquias locais. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 48.CDIA/05, de 2005. 12.18, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção de defe rir o pedido deduzido pela Senhora 
Maria Manuela de Sousa Valério de ressarcimento dos  danos sofridos no valor de 
€685,02, em virtude de, no dia 2005.06.04, ter caíd o em cima do seu automóvel, com a 
matrícula 77-16-MG, que se encontrava parqueado no parque de estacionamento da 
Câmara Municipal de Leiria, uma placa de identifica ção de obras. 

 Mais delibera notificar a requerente, dispensando a audiência dos 
interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do  n.º 2 do artigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que os element os constantes do procedimento 
conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favor ável. 
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** 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. DECISÃO FINAL. REQUERENTE – MARIA DE LOURDE S PEDROSA 
DOMINGUES 

N.º 1899/05 Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 17 de Novembro, a 
Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão da Senhora Maria de 
Lourdes Pedrosa Domingues, residente na Rua Bouça de Lá, n.º 49, freguesia de Bajouca, 
2425.180 Leiria, quanto ao pagamento de danos no valor de €289,46, no âmbito de um 
pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. 

Notificada em 30 de Novembro para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 
interessados, não veio a requerente, por si ou através de representante, dentro do prazo de 
dez dias úteis que lhe fora fixado, apresentar qualquer resposta, não existindo, pois, motivos 
para que a Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão, propondo-se assim o 
indeferimento final da pretensão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a proposta da Divisão Administrativa e indeferir o pedido deduzido 
pela Senhora  Maria de Lourdes Pedrosa Domingues no  sentido de lhe serem pagas 
as despesas médicas, de transporte e de reparação d e veículo em virtude de, no dia 
2004.07.08, pelas 15.30 horas, ter sofrido um acide nte de bicicleta quando circulava 
na Junqueira, decorrente de embate em buraco seguid o de derrapagem e queda. 

Mais delibera notificar a requerente da presente de cisão, nos termos do 
disposto nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código  de Procedimento Administrativo. 

** 
Ponto número sete 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO. RATIFI CAÇÃO DE 
DESPACHO 

N.º 1900/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares apresentado pela Associação de Pais da Escola 1.º Ciclo da Quinta do Alçada – 
(ENT- 34032/05), para o dia 27 de Dezembro/2005. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura que autoriza a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 
acima referido. 

** 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. 
TRANSFERÊNCIA DA VERBA DO 1.º PERÍODO (SETEMBRO, OU TUBRO, NOVEMBRO 
E DEZEMBRO) DO ANO LECTIVO DE 2005/2006 – RECTIFICA ÇÃO  

N.º 1901/05 No âmbito do apoio social correspondente aos meses de Setembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro/2005 (ao abrigo do Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-Escolar), torna-se necessário, em aditamento ao deliberado na reunião 
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Câmara de 2005-12-15, proceder à seguinte rectificação: na proposta inicial, onde se lê  
“Junta de Freguesia de Marrazes - €40,542,10”, deve ler-se  “Junta de Freguesia de 
Marrazes  -    €36.155,77”. Mais se deve integrar na referida proposta: Junta de Freguesia 
de Amor -   €4.386,33.  

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a rectifi cação e autorizar a 
transferência de verbas de €36.155,77 para a Junta de Freguesia de Marrazes e 
€4,386,33 para a Junta de Freguesia de Amor, relati vas ao apoio social desenvolvido 
nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro /2005. 

** 

Ponto número oito 
RECEPÇÃO AO CALOIRO 2005. PEDIDO DE APOIO (ENT.3404 7/2005) 
N.º 1902/05 Pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
de Leiria, com o número de contribuinte 502 625 481, é presente a Ent.34047/2005, datada 
de 21 de Dezembro do corrente, solicitando apoio financeiro para a “Recepção ao Caloiro 
2005”, realizada entre os dias 24 e 29 de Outubro transacto. 

Considerando que a “Recepção ao Caloiro 2005” se tem afirmado como pólo de 
aproximação dos estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria à sociedade 
civil; 

Considerando que o evento atingiu já alguma tradição académica junto do movimento 
estudantil universitário e que o mesmo tem protagonizado momentos de animação e 
envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria; 

Considerando ainda que a Câmara Municipal de Leiria não atribuiu, conforme vem sendo 
habitual, o apoio logístico verificado em edições transactas, propõe a Sr.ª Presidente Dr.ª 
Isabel Damasceno a atribuição de um apoio financeiro no valor de €14.000,00 (catorze mil 
euros), para fazer face a despesas com a organização do evento. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99 , de 14 de Setembro, da alínea a) do n.º 
4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setemb ro, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade at ribuir à Associação de Estudantes 
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria  um apoio no valor de €14.000,00 
(catorze mil euros) para fazer face a despesas com a organização do evento. 

** 

Ponto número nove 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR REGRESSO AO POSTO DE TRA BALHO DE 
FUNCIONÁRIO NA JUNTA DE FREGUESIA DE CARVIDE - ENT 25577/05 

N.º 1903/05 A Junta de Freguesia sofreu uma diminuição de efectivos ao seu serviço, 
devido ao regresso ao seu posto de trabalho na Câmara Municipal de Leiria do Sr. Albano 
Pereira dos Santos, no dia 16 de Setembro de 2005, funcionário da Câmara Municipal de 
Leiria destacado na freguesia de Carvide. 
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Desta forma e no âmbito do Fundo Municipal de Apoio Técnico (FMAT), propõe-se que a 
Câmara Municipal de Leiria acrescente à transferência mensal o valor correspondente a 
mais um técnico, na importância de €510,42 / mês (impostos e taxas em vigor incluídos). 

A compensação financeira deverá ter efeito desde Outubro de 2005, de modo a repor a 
situação inicial em número de efectivos. 

A Câmara face à informação delibera por unanimidade  aprovar a alteração 
em epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assemb leia Municipal. 

** 

Ponto número dez 
TORNEIO INTERNACIONAL DE XADREZ DE SAINT-MAUR-DES-F OSSÉS 

N.º 1904/05 A cidade de Saint-Maur-des-Fossés, geminada com Leiria desde 1982, vai 
organizar no dia 5 de Fevereiro de 2006 o 3º Torneio Internacional de Xadrez e pretende 
que Leiria se faça representar com dois jogadores naquela prova dedicada a Michel Herry, 
uma figura emblemática de Saint-Maur e o grande impulsionador da criação do clube de 
xadrez daquela cidade, sendo o torneio a forma de o homenagear após a sua morte ter 
ocorrido em 2001. 

Atendendo  que Leiria já participou no 1º Torneio e que o Atlético Clube da Sismaria tem 
dedicado grande esforço para a divulgação da modalidade, propõe-se que os seus 
colaboradores, Carlos Oliveira Dias e Bruno Alexandre Alves, sejam indigitados para 
participarem, em representação do Município de Leiria, no 3º Torneio Internacional de 
Xadrez “Michel Herry”, em Saint-Maur-des-Fossés, suportando esta Câmara as despesas 
inerentes às respectivas viagens, já que as resultantes da estada (alojamento e 
alimentação) serão suportadas pela Câmara Municipal de Saint- Maur-des-Fossés.  

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida  pela alínea a) do n.º 4 
do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade su portar as despesas inerentes às 
viagens dos jogadores Carlos Oliveira Dias e Bruno Alexandre Alves, do Atlético 
Clube da Sismaria. 

** 

Ponto número onze 
ECO AGENDA 2006. II EDIÇÃO – APOIOS 

N.º 1905/05 No seguimento da segunda edição da “Eco Agenda 2006”, algumas entidades 
manifestaram interesse em associar-se à iniciativa mencionada. 

Assim, são presentes os seguintes documentos: 

� ENTFE 2005/31262, da Ricolte -  Recolha, Tratamento e Eliminação de Resíduos, 
S.A., oficializando a sua intenção de participar através de uma página, no valor de 
€250,00; 

� ENT 2005/31264, da JC Decaux , oficializando a sua intenção de participar através 
de uma página, no valor de €250,00; 
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� ENT 2005/32795, da SIMLIS - Saneamento Integrado dos Municípios do Lis S.A., 
oficializando a sua intenção de participar através de duas páginas, no valor de 
€400,00, na modalidade de pagamento de serviços; 

� ENTFE 2005/6998, da Valorlis  - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 
S.A., oficializando a sua intenção de participar através do verso da contracapa, no 
valor de €500,00; 

� ENT 200/531263, do ISLA – Leiria , oficializando a sua intenção de participar através 
de uma página, no valor de €250,00; 

� Parceria, com o Jornal de Leiria  aprovada pelos Senhores Vereadores Dr.ª Neusa 
Magalhães e Dr. Vítor Lourenço, para as actividades dos respectivos pelouros. 

O Jornal de Leiria como parceiro de comunicação compromete-se a: 

a) efectuar uma reportagem no viver sobre a iniciativa (quem promove, a quem se 
destina, onde se pode encontrar, etc.); 

b) ceder ½ página a cores para publicitar a agenda; 

c) promover a agenda no clube palmo&meio (os meninos escrevem a.lgo sobre o 
ambiente e ganham uma eco agenda para eles oferecerem aos pais); 

A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a: 

a) ceder um página à livraria arquivo para falar da história, importância do papel 
reciclado, expondo alguns produtos que comercializa dentro desta temática; 

b) ceder uma página ao Jornal de Leiria; 

c) ceder rodapé de 20 em 20 páginas para conselhos do Jornal de Leiria relacionados 
com o tema; 

d) inclusão do logo do Jornal de Leiria nos meios de comunicação e divulgação a 
utilizar. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade aceitar os apoios 
concedidos pelas diversas entidades à “Eco Agenda 2 006”. 

** 

Ponto número doze 
HOSPITAL DE ST.º ANDRÉ – FESTA DE NATAL – RATIFICAÇ ÃO DE DESPACHO 

N.º 1906/05 Presente um pedido do INATEL – Delegação de Leiria com a ENT.31303/05 
solicitando a habitual colaboração da Câmara para a realização da Festa de Natal no 
Hospital de Santo André, no dia 18 de Dezembro, através da contratação de um artista que 
se entenda interessante para a animação da mesma. 

Analisado o assunto e, tendo em conta que se trata de uma actividade de 
natureza social, propõe-se que seja concedido o apoio solicitado com um espectáculo de 
ilusionismo. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida  pela alínea a) do n.º 
4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembr o, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade ra tificar o despacho do Sr. Vereador 
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Dr. Vítor Lourenço que autorizou a concessão do apo io solicitado, suportando o 
pagamento do espectáculo de ilusionismo no valor de  €300,00 (trezentos euros) + 
IVA. 

** 

Ponto número treze 
VOTO DE PESAR 
N.º 1907/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, à funcionária desta Câmara Municipal, Maria 
Gabriela Guerreiro Rocha, pelo falecimento de sua m ãe, tendo a Câmara deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 
Ponto número catorze 
VALIDADE DO CERTIFICADO DE INSPECÇÃO DO ASCENSOR N. º EE.10.09.662 
(ENT. 27704/05) 
N.º 1908/05 Presente a carta em nome de Luis Miguel Medeiros, Administrador do 
Condomínio, do Lote 3, sito na Praça Cristiano Schurmann, 59, em Guimarota, Leiria, em 
resposta ao nosso ofício n.º 17543, de 2005/09/22, vem reclamar e expor a discordância 
quanto à obrigatoriedade da realização de inspecção periódica por considerar que o 
certificado de inspecção do ascensor EE.10.09.662 se encontra válido até 20 de Março de 
2008.  

Do processo consta parecer da ELEVAR (Entidade Inspectora) que se 
transcreve na parte que interessa: 

“...O referido ascensor entrou em funcionamento em 02-02-98 e foi 
inspeccionado em 20-03-2003. À data dessa inspecção, estava em vigor o DL 131/87 que 
no n.º1 do seu artigo 4.º estipulava um período de 5 anos para a próxima inspecção 
periódica (próxima inspecção em 20/03/2008). 

Em 28 de Dezembro de 2002, foi publicado o DL. 320/02 que entrou em vigor 90 
dias depois da sua publicação (28/03/2003). 

Pelo Anexo V do referido Decreto, o prazo para realização de inspecções 
periódicas de instalações que já tenham sido sujeitas a inspecção, inicia-se a partir da data 
da última inspecção. Tendo em conta que o ascensor está instalado num edifício 
exclusivamente habitacional com menos de 32 fogos ou 8 pisos e que a inspecção de 20-
08-2003 foi a primeira inspecção periódica a que foi sujeito, pelos n.º1 e n.º 3 do artigo 8.º 
do DL 320/02 o prazo para a realização de nova inspecção periódica será de seis anos 
(20/03/2009). 

Consideramos portanto legítima a solicitação do administrador do condomínio 
supracitado. 

Por razões de segurança de pessoas recomendamos no entanto que seja 
mantido o prazo original do certificado (20-03-2008)...”  

A Câmara, concordando com o parecer da Elevar, deli bera por unanimidade 
deferir o pedido e considerar que o certificado de inspecção do ascensor 
EE.10.09.662 encontra-se válido até 20 de Março de 2008. 
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** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (ENT. 33367/2005) 
N.º 1909/05 Presente o requerimento de Deodato João Lopes da Costa Ferreira 
Evangelista, residente na Rua Paulo VI, n.º 20, Leiria, a solicitar licença especial de ruído 
para a realização de  um evento musical no parque desportivo de Milagres na passagem do 
ano, nos dias 30 e 31 de Dezembro de 2005, e 1 de Janeiro de 2006, no horário  
compreendido entre as 00h00m do dia 30 e as 19h00m do dia 1 de Janeiro. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  mediante emissão de 
licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (ENTF. 7337/05) 

N.º 1910/05 Presente o requerimento de Carlos Gonçalo Pagou Ferreira Baptista, 
residente em Edifício Panorama, Bloco 163-A, 3.º Esq., Sesimbra, a solicitar licença 
especial de ruído para proceder a um evento no parque de campismo da Praia do Pedrógão 
a realizar na passagem do ano, no dia 31 de Dezembro de 2005, no horário compreendido 
entre as 18h00m e 18h00m do dia seguinte.  

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  mediante emissão de 
licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta. 

** 
Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A, de 11 de Janeiro, a Câmara d elibera por unanimidade analisar 
ainda os seguintes assuntos: 

TARIFA DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO – CAMPANHA 
N.º 1911/05 Presente o ofício dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Leiria que a seguir se transcreve: 
“Exmª Senhora Presidente  
Câmara Municipal de Leiria 
Na sequência da deliberação tomada pelo Conselho de Administração destes Serviços 
Municipalizados em sua reunião de 30 de Novembro do corrente ano, seguidamente se 
transcreve o teor da mesma: 
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O Conselho de Administração, tendo constatado que, após a entrada em funcionamento dos 
diversos sistemas de saneamento, a adesão por parte dos futuros utilizadores das zonas 
abrangidas é muito baixa, e considerando o seguinte: 
- Que o esforço dispendido, em termos de investimento, deverá ter os seu retorno, com a 
ligação do maior número de utilizadores possíveis; 
- Que do ponto de vista ambiental é necessário motivar futuros utilizadores, para 
procederem às respectivas ligações; 
- Que o saneamento básico é um factor de desenvolvimento para a região; 
Deliberou por unanimidade, que de Janeiro a Abril do ano de 2006, todos os pedidos de 
ligação de saneamento das zonas já dotadas com esta infra-estrutura, tenham uma redução 
na taxa de ligação de saneamento de 50%. A este valor acrescerá o custo do ramal de 
saneamento. 
Mais foi deliberado por unanimidade, que o assunto seja remetido à Câmara Municipal de 
Leiria para aprovação.” 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimi dade aprovar a 
deliberação tomada pelo Conselho de Administração d os serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento respeitante à Campanha “Tarifa de  ligação de Saneamento” 
tomada sua reunião de 30 de Novembro de 2005. 

** 
TIPOGRAFIA MENDES BARATA - PAGAMENTO DE FACTURA  

N.º 1912/05 Aquando da preparação do Euro 2004 em Leiria, o Gabinete de Apoio à 
Presidência recebeu e acompanhou várias delegações, não só nacionais como de outros 
países participantes, em visitas à nossa cidade. 

Para o efeito, e tendo em vista precisamente os contactos a estabelecer em nome do 
Município de Leiria, foi necessário adquirir 2.000 cartões de visita para os membros do 
Gabinete de Apoio à Presidência que participaram na Comissão de Acompanhamento do 
Euro 2004, de acordo com autorização anterior da Senhora Presidente, não tendo tido esta 
seguimento no momento do despacho devido a lapso originado pela mudança de sistema 
informático. 

Assim, com vista à regularização da situação e ao pagamento da quantia em dívida, 
foi entretanto pedida à Tipografia Mendes Barata, Limitada uma segunda via da factura n.º 
1167, no valor de €356,13, vencida em 2002.11.24. 

A Câmara, depois de analisar a informação supra, no  uso da competência 
que lhe é conferida pela alínea d) do n.º 7 do arti go 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de Janeiro 
delibera por unanimidade autorizar o pagamento da f actura n.º 1167, emitida pela 
Tipografia Mendes Barata, Limitada, no valor de €35 6,13 (trezentos e cinquenta seis 
euros e treze cêntimos). 

** 
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XXIX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2005 –  28.ª ALTER AÇÃO AO ORÇAMENTO 
DA DESPESA - RATIFICAÇÃO 
N.º 1913/05  Presente a 29.ª modificação ao Orçamento para o presente ano de 2005, 
que se consubstancia na 28.ª alteração ao Orçamento da Despesa de acordo com as 
normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 27 de Dezembro que a utoriza 29.ª Modificação ao 
Orçamento para o presente ano de 2005, com inscriçõ es/reforços e 
diminuições/anulações no montante de€40.000,00 cada , tal como proposto, de acordo 
com a alínea d) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

** 
PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS DE BE BIDAS NA 
NOITE DA PASSAGEM DE ANO 
N.º 1914/05 Pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico foi apresentada a 
seguinte proposta: 
“Considerando que a noite da passagem de ano é, por tradição, uma noite de diversão; 

Considerando que é vantajoso permitir que a circulação de pessoas e do 
trânsito seja o mais diluída possível ao longo da noite, evitando-se aglomerações e 
possíveis acidentes; 

Propõe-se: 
Que os estabelecimentos de bebidas sediados no concelho de Leiria, possam 

prolongar o seu horário de encerramento em mais uma hora, na noite de 31 de Dezembro 
de 2005 para 1 de Janeiro de 2006.”   

A Câmara, delibera por unanimidade concordar com a proposta 
apresentada e autorizar, a título excepcional, nos termos do n.º1, do artigo 6.º, do 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento , o prolongamento do horário 
de encerramento em mais uma hora, na noite da próxi ma passagem de ano, dos 
estabelecimentos de bebidas, sediados na área do co ncelho de Leiria. 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram quinze horas e dez minutos mandando que, de tudo para constar, se lavrasse 
a presente Acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa, em regime 
de substituição, mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 29 de Dezembro de 2005. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
por delegação de competências,  

conforme despacho n.º 8976/05, publicitado por 
 edital n.º 117/05, de 20 de Julho 


