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Acta n.º 38 
Aos quinze 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: DR. RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 SR. AMÉRICO PEREIRA COELHO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR.ª LUCINDA GASPAR ANTUNES CALEIRA 

DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
MAGALHÃES  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS 

 ENG.º CARLOS MANUEL LOPES FERREIRA MARTINS  

** 

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

** 

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: 

1860/95 Auto Industrial, S.A. 
769/01 Feliciano Manuel Gaspar Vitorino 
1325/01 Sodicentro - Comércio de Veículos, Ldª. 
1262/03 Jaime Gaspar dos Santos e Outros 
301/04 Banco Comercial Português, S.A. 
1691/04 Manuel António Nazaré Frazão 
690/05 Manuel Faria da Costa 

 

Ponto número dois 
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Análise do seguinte processo de licenciamento de estabelecimentos comerciais: 
Lecom 10/05  Direcção Regional da Economia do Centro (Dia Portugal – 

Supermercados, S.A.) 

 

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

Licomb 8/04  Churrasqueira Rei dos Frangos, Ldª. 

 

Ponto número quatro 
Relatório dos Serviços de Fiscalização 

 

Ponto número cinco 
Análise dos seguintes processos de loteamento: 

Lot. 27/97   O.C.G.H.- Obras, Construções e Gestão de Habitação, Ldª. 

Lot. 25/98 Manuel Clemente e Outros 

Lot. 26/03 Construções Pasolis II, S.A. 

 

Ponto número seis 
Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 06/2004  Remodelação do Mercado do Pedrógão - Informação de 
Trabalhos a Mais 

T – 175/2002 Construção do Pavilhão Polidesportivo de Colmeias - 
Informação de Trabalhos a Mais 

 
Ponto número sete 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XXVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

4. Proposta de Orçamento para 2006 e Grandes Opções do Plano da Câmara 
Municipal de Leiria para 2006 

5. Proposta de Orçamento para 2006 e Grandes Opções do Plano dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria para 2006 

 
Ponto número oito 

Subsídios - Protecção Civil 
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Ponto número nove 
SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria – Actualização da 

taxa de tratamento de esgotos para o ano de 2005 

 
Ponto número dez 

Nomeação do Conselho de Administração da Leirisport, EM 

 
Ponto número onze 

1. Cedência Gratuita do Autocarro do Município – Ratificação de Despachos 

2. Cedência Gratuita do Autocarro do Município 

3. 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 

4. Acção Social Escolar – Auxílios Económicos – 1.º CEB 

5. Subsídio a atribuir para Visitas de Estudo. Alunos Carenciados  

 

Ponto número doze 
1. Pedido de Responsabilidade Civil Extracontratual do Município de Leiria. Decisão 

Final. Requerente – José Augusto de Jesus dos Santos 

2. Pedido de Responsabilidade Civil Extracontratual do Município de Leiria. 
Requerente – Nuno Alexandre Ascenso Silva 

3. Programa de Estímulo à Oferta de Emprego. Criação de Empresas – Portaria n.º 
196-A/01, de 10 de Março. Rodrigo José Henriques Silva e Paulo Jorge Henriques 
Silva 

4. Programa de Estímulo à Oferta de Emprego. Criação de Empresas – Portaria n.º 
196-A/01, de 10 de Março. Filipa Ferreira Rodrigues Carnide 

5. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

 
Ponto número treze 

1. Ratificação de Despacho – Licença Especial de Ruído (Ent. 31417/2005) 

2. Ratificação de Despacho – Licença Especial de Ruído (Ent. 32693/2005) 

3. Licenciamento do exercício da actividade de Fogueiras e Queimadas (Int. 
13863/2005) 

4. Alargamento de Horário de Funcionamento (Ent. 32383/05) 

 

Ponto número catorze 
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Minoração das taxas do imposto municipal sobre imóveis na zona declarada área 
crítica de recuperação e reconversão urbanística do centro histórico da cidade de Leiria 
 
Ponto número quinze 

1. Atribuição de habitação social (Vera Lúcia Caseiro Ferreira Lopes)  

2. Atribuição de habitação social (Maria Seabra Lima) 

3. Atribuição de habitação social (Arlete Louro Vides) 

4. Subsídios – Acção Social 

 
Ponto número dezasseis 

Fundo Florestal Permanente - Projecto Voluntariado Jovem: Campanha “Vamos 
Proteger a Floresta”. Alteração da deliberação n.º 1313/05 de 16 de Agosto 
 
Ponto número dezassete 

1. Protocolo de Delegação de Competências 

2. Protocolo de Delegação de Competências. Fundo Municipal de Delegação de 
Competências e Fundo Municipal de Apoio Técnico 

3. Protocolo de Delegação de Competências. Manutenção e conservação das 
escolas do ensino básico 

 
Ponto número dezoito 

Contentorização para Resíduos Sólidos e Urbanos em operações urbanísticas 

 

Ponto número dezanove 
Prémio Literário Afonso Lopes Vieira – 2006 

 
Ponto número vinte 

Concerto de Natal pelos Coros da Cidade 

 

Ponto número vinte e um 
Pedido de parecer para declaração de utilidade pública nos termos do n.º 2 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, formulado pela OSPCML – Obras Sociais 
do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, Associação 
 
Ponto número vinte e dois 

Apresentação do Estudo de Avaliação dos Impactos dos Centros Comerciais na 
cidade de Leiria 
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** 
Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 1805/05 Pelo Sr. Vereador Eng. Carlos Martins foi apresentado um pedido de 
informação sobre os custos de manutenção do gerador instalado nas piscinas municipais.  

A Senhora Presidente  disse estar o assunto a ser resolvido, tendo 
conhecimento que já foi efectuada uma vistoria em Setembro ao novo PT. A vistoria 
detectou algumas anomalias. As mesmas foram corrigidas estando já marcada nova vistoria 
para breve. 

** 
N.º 1806/05 Relativamente ao Gabinete de Requalificação da Maceira, o Sr. Vereador 
Raul Castro perguntou se seria para manter este Gabinete e qual a situação dos seus 
colaboradores.  

A Senhora Presidente  informou que era intenção manter o Gabinete, tendo a 
Câmara para o efeito feito várias diligências junto do Ministério do Ambiente No entanto, 
adiantou que a última informação de que tem conhecimento é que existe um parecer 
desfavorável à sua manutenção. 

** 
N.º 1807/05 O Sr. Vereador Dr Raul Castro inquiriu a Senhora Presidente sobre o critério 
que foi adoptado para distribuição dos camarotes presidenciais no estádio Municipal e a 
razão por que os membros da Assembleia Municipal não têm lugares no Camarote. 

A Senhora Presidente  informou que a Câmara dispõe de 71 lugares mas, por 
desconhecer o critério adoptado, iria tentar informar-se. 

** 
N.º 1808/05 Na sequência da entrevista dada pelo Presidente da União Desportiva de 
Leiria a um órgão da comunicação social, o Sr. Vereador  Dr. Raul Castro  questionou o 
executivo sobre a dívida da Leirisport EM a este clube de futebol, bem como sobre a 
existência de algum compromisso para a instalação da sua sede no Estádio Municipal Dr. 
Magalhães Pessoa. 

A Senhora Presidente  informou que a dívida se deve a dificuldades de 
tesouraria. 

Mais referiu que relativamente à instalação da sua sede do clube no Estádio 
Municipal existe um espaço disponível para esse fim mas que nada está definido, já que se 
colocam duas hipóteses: 

ou o clube executa as obras de acabamento desse espaço sendo cobrada uma 
renda mensal num montante simbólico ou essas obras serão executadas pela Leirisport 
E.M, sendo neste caso definida uma renda mensal de valor mais elevado. 

A Leirisport E.M. aguarda resposta da União Desportiva de Leiria sobre este 
assunto. 

** 
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N.º 1809/05 O Sr. Vereador  Américo Coelho  na sequência da intervenção do Dr. Raul 
Castro considerou que as “guerras” entre a União Desportiva de Leiria e a Leirisport E.M., 
em nada beneficiam a imagem desta empresa municipal. Na verdade, tendo sido o Estádio 
construído essencialmente para a prática do futebol, quanto piores forem os resultados do 
clube e da Leirisport, maiores serão as transferências que a Câmara terá de efectuar.  

Assim, e sendo o União de Leiria o principal fornecedor da Leirisport, as 
polémicas que têm vindo a lume nos meios da comunicação social escrita afastam pessoas 
do Estádio. 

Mencionou ainda que a área de marketing e comércio é fundamental para se 
cativarem espectadores e que deveria ser uma preocupação do Conselho de Administração 
a promoção do Estádio Municipal. 

A Senhora Presidente  disse que tem havido criatividade no sentido de angariar 
a organização de eventos e a adesão do público com vista à obtenção de receita. Mais 
informou que as receitas de bilheteira e organização de eventos cobrem as despesas de 
exploração do Estádio. 

E disse ainda que quando se fez a escolha do actual Conselho de Administração 
teve-se em linha de conta essencialmente duas componentes: a competência técnico-
financeira e de gestão, e a competência profissional e conhecimento da componente 
desportiva, nomeadamente a gestão de equipamentos. 

O serviço de marketing poderá ser contratualizado fora, não sendo necessário 
que haja membros do Conselho de Administração com valência e experiência na área de 
marketing. O Conselho de Administração só tem que definir a estratégia da empresa. 

Mais disse que a Leirisport actualmente não está a contratar externamente os 
serviços de marketing, por uma questão de conveniência e oportunidade, uma vez que, 
desde as eleições e até ao momento, tem estado numa fase de gestão corrente.  

Terminando esta intervenção, informou que o comunicado elaborado pela 
Leirisport E.M. e distribuído a todos os membros do Executivo, tem em vista o 
esclarecimento de todas as dúvidas surgidas após as declarações do Presidente da União 
Desportiva de Leiria sobre o relacionamento da Leirisport E.M. e a União Desportiva de 
Leiria, SAD. 

** 
N.º 1810/05 Relativamente a uma questão sobre segurança e que se prende com 
passadeiras para peões, o Sr. Vereador Américo Coelho  inquiriu se a brigada municipal 
para a repintura de passadeiras ainda existe ou se foi extinta.  

O Sr. Vereador  Eng.º Fernando Carvalho  informou que a repintura de algumas 
passadeiras situadas em meio urbano, sujeitas a um grande desgaste, é contratualizada, 
enquanto as demais são repintadas pela brigada do Município, sendo preocupação 
constante da Câmara Municipal de Leiria verificar as condições de implantação de 
sinalização e de segurança rodoviária. 
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A questão da morte da criança ocorrida recentemente foi, no seu entendimento, 
muito mal tratada por alguma comunicação social sendo completamente falsa a notícia de 
que a criança tenha falecido numa passadeira sem sinalização. 

Considerou que tentar culpabilizar a Câmara pela ocorrência dos acidentes é 
desviar a atenção do verdadeiro problema: a falta de civismo dos condutores e o total 
incumprimento das normas mínimas de utilização das vias e de segurança rodoviária. 

De todo o modo, a Câmara Municipal de Leiria continuará a reforçar as medidas 
de prevenção e sinalização rodoviárias. 

** 
N.º 1811/05 A finalizar a sua intervenção, o Sr. Vereador Américo Coelho congratulou-se 
com a aquisição do Palácio dos Ataydes por parte da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Leiria. 

A Senhora Presidente  informou que esta aquisição ocorreu há bastante tempo e 
que o processo de recuperação do referido Palácio já teve início sendo, sem dúvida, algo 
muito importante para a cidade. 

** 
N.º 1812/05 A Srª Vereadora Dr.ª Lucinda Caleira  expressou um voto de congratulação 
pela acção levada a cabo pela Associação de Solidariedade Académico de Leiria integrada 
na campanha internacional “World Swim For Malária” que decorreu no passado dia 3 de 
Dezembro, no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

** 
TOLERÂNCIA DE PONTO 

N.º 1813/05 A Câmara delibera por unanimidade conceder tolerânc ia de ponto aos 
funcionários, agentes e contratados do Município, n os dias 26 de Dezembro de 2005 e 
2 de Janeiro de 2006, devendo ficar assegurados os serviços essenciais.  

** 
Ponto número um 
N.º 1814/05 Processo n.º 1860/95 - (fl. - 732) 

De Auto Industrial, S.A., com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 14,   
12.º, Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alterações de um 
edifício e muros, situados em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/12/07 pelo Departamento de Operaçõ es 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 da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar declaração da Ordem dos Arquitectos relativa à técnica 
autora do projecto de arquitectura, comprovando a i nscrição na mesma devidamente 
regularizada; 
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2.º apresentar estimativa de custo e calendarização  (previsível), 
relativamente às obras agora propostas; 

3.º apresentar no prazo de seis meses projecto de d renagem de águas 
residuais, de acordo com o parecer do Departamento de Obras Municipais (do qual 
deverá ser dado conhecimento à requerente / folha 7 38 verso); 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá: 
4.1 apresentar certidão da Conservatória rectificad a relativa à área a ceder, 

indicada na planta de implantação à escala 1/500 (f olha n.º 728); 
4.2 executar as infra-estruturas das áreas a ceder ao domínio público 

acima indicadas, devendo os trabalhos ser acompanha dos pelo Departamento de 
Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1815/05 Processo n.º 769/01 - (fl. - 159) 

De Feliciano Manuel Gaspar Vitorino, residente na Rua do Jardim, n.º 41, na 
localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma exposição acerca da 
condição imposta no ponto n.º 2 da deliberação tomada em reunião de Câmara de 
2001/09/26, aquando da aprovação do projecto de arquitectura para construção de uma 
moradia unifamiliar na Rua do Jardim, na localidade de Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pelo requerente, 
concordando com a informação prestada em 2005/12/07  pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas, e face ao disposto no Decre to-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177 /01, de 4 de Junho, delibera por 
unanimidade dispensar a condição indicada no ponto n.º 2 da deliberação tomada em 
reunião de Câmara de 2001/09/26, relativamente às á reas a ceder ao domínio público. 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a autorização de 
utilização, deverá o requerente apresentar planta d e implantação com o muro 
confinante com a via pública devidamente rubricada pelo técnico autor do projecto de 
arquitectura, acompanhado de memória descritiva e t ermo de responsabilidade do 
mesmo, bem como alçados do referido muro, tendo em conta que deverá garantir-se a 
acessibilidade de viaturas à área de estacionamento  no logradouro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1816/05 Processo n.º 1325/01 - (fl. - 271) 

De Sodicentro - Comércio de Veículos, Ldª, com sede na Rua dos 
Camponeses, n.º 162, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura para legalização de alterações de um edifício, situado no local 
acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/12/07 pelo Departamento de Operaçõ es 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 da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Centro de Saúde; 
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2.º cumprir com a legislação de carácter ambiental aplicável, 
relativamente à emissão de efluentes e resíduos pro duzidos; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
incluindo projecto de segurança contra incêndios fa ce ao parecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente dos par eceres emitidos pelo 
Centro de Saúde e Serviço Nacional de Bombeiros e P rotecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1817/05 Processo n.º 1262/03 - (fl. - 615) 

De Jaime Gaspar dos Santos e Outros, residente na Rua Principal, na 
localidade de Confraria, freguesia de Colmeias, referente à vistoria efectuada ao edifício sito 
na Rua José Estevão e Travessa da Fonte Freire, freguesia de Leiria, que se encontra em 
mau estado de conservação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a vistoria 
efectuada em 2005/12/05, delibera por unanimidade a o abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a lterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro, ratificar o despacho datado de 2005/12/05,  proferido pela Senhora Presidente, 
e que ordenou: 

1.º a realização de uma vistoria ao edifício em ref erência; 
2.º a notificação aos proprietários, para no prazo de dez dias procederem 

à demolição do edifício acima identificado (salvagu ardando a preservação de 
elementos arquitectónicos de interesse relevante), nos termos do previsto nos n.º s 2 e 
3 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 d e Dezembro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5  do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02, de 11 de Janeiro; 

3.º dispensar a audiência prévia dos interessados, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se considerar 
urgente a decisão tomada. 

Delibera ainda: 
a) informar os proprietários de que, para realizare m as referidas obras, 

torna-se necessário proceder ao levantamento do alv ará de licença de construção 
referente às obras licenciadas no presente processo  (que se encontra a pagamento); 

b) contactar de imediato a Divisão de Equipamentos e Oficinas, no sentido 
de tomar as devidas providências, para protecção de  pessoas e bens que circulem 
nas imediações do edifício; 

c) solicitar à EDP – Distribuição de Energia, S.A. que remova com urgência 
as infra-estruturas eléctricas que estão fixas ao e difício. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1818/05 Processo n.º 301/04 - (fl. - 989) 

De Banco Comercial Português S.A., com morada na Urbanização do Passil, 
Rua B, n.º 220, Lote 101-A – Passil – concelho de Alcochete, referente ao projecto de 
arquitectura para legalização da alteração de um edifício comercial, situado no Rego 
D´Água, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/12/07, 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 177/01, e do artigo 46.º do 
RMOUCL; 

4. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
5. apresentar os seguintes documentos: 
a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissã o do alvará, conforme 

modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente de sta 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. livro de obra, com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1819/05 Processo n.º 1691/04 - (fl. - 65) 

De Manuel António Nazaré Frazão, residente na Rua Nossa Senhora da 
Agonia, n.º 845, na localidade de Sobral, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Botica, na 
localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, acompanhado da informação prestada pela 
Divisão Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas 
comunicando que o requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto ao 
conteúdo da notificação efectuada através do oficio n.º 8877, datado de 2005/08/25. 

A Câmara, atendendo que o requerente não se pronunc iou no prazo 
estipulado no ofício supra mencionado, delibera por  unanimidade indeferir o projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima refer ida, ao abrigo do disposto nas 
alíneas a) e c) do n.º 1 e no n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  reunião de 2005/08/16, 
transmitidos através do ofício n.º 8877, datado de 2005/08/25. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1820/05 Processo n.º 690/05 - (fl. - 62) 
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De Manuel Faria da Costa, residente na Rua de S. João, n.º 74, na localidade 
de Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura para construção de 
um edifício habitacional, a levar a efeito na Rua Paulo VI, n.º 19, freguesia de Leiria, 
acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e de Fiscalização do 
Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que o requerente não se 
pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto ao conteúdo da notificação efectuada 
através do oficio n.º 9836, datado de 2005/09/21. 

A Câmara, atendendo que o requerente não se pronunc iou no prazo 
estipulado no ofício supra mencionado, delibera por  unanimidade indeferir o projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima refer ida, ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 24.º do Dec reto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  reunião de 2005/09/19, 
transmitidos através do ofício n.º 9836, datado de 2005/09/21. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
Ponto número dois 
N.º 1821/05 Processo  Lecom n.º 10/05 - (fl. - 95) 

De Direcção Regional da Economia do Centro (Dia Portu gal – 
Supermercados, S.A.), acompanhado do ofício da Direcção Regional da Economia do 
Centro solicitando parecer acerca da localização do estabelecimento comercial a instalar na 
Estrada da Liberdade (EN 109), freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/12/07, tendo em 
conta o previsto no n.º 2 do artigo 5.º, no n.º 2 d o artigo 11.º e no artigo 12.º da Lei n.º 
12/04, de 30 de Março, e considerando que o local s e encontra localizado numa zona 
cartografada no Plano Director Municipal como Zona de Terciário (parte) e Média 
Densidade (parte), delibera por unanimidade aprovar  a localização para instalação do 
estabelecimento comercial acima referido, condicion ado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do Regulamento do Plano Director Municipal, 
nomeadamente no que se refere ao disposto no Capítu lo IV (estacionamento e 
acessibilidades); 

2.º o projecto de licenciamento da edificação a apr esentar, carecerá de 
parecer da Força Aérea Portuguesa – Ministério de D efesa Nacional; 

3.º prever o estacionamento longitudinal com 2,25m de largura, acrescido 
de passeio igualmente com 2,25m paralelo ao estacio namento na frente junto ao 
arruamento do lado nascente; 

4.º a construção em subsolo deverá ter um afastamen to mínimo de 4,50m 
em relação ao lancil do passeio existente; 

5.º a entrada norte deverá ser afastada para sul, p or forma a não gerar 
conflitos com a inserção na Rua D. Carlos I, passan do a uma única entrada e saída; 

6.º cumprir com a restante legislação em vigor apli cável, incluindo a 
referente aos resíduos sólidos gerados, às emissões  de líquidos e ruído produzido. 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Direcção 
Regional da Economia do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 38 de 2005.12.15 

0001865 (12) 

** 

Ponto número três 
N.º 1822/05 Processo  Licomb n.º 8/04 - (fl. - 63) 

De Churrasqueira Rei dos Frangos, Ldª, com sede na Zona Industrial Cova 
das Faias, Lote 20, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de aprovação do projecto 
para instalação de um reservatório de armazenagem de GPL, no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/12/06 (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 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 
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; 

5.º apresentar, no prazo de dez dias, uma cópia do projecto da instalação, 
afim de ser autenticado. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente, do par ecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quatro 
RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO  
N.º 1823/05 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número cinco 
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N.º 1824/05 Processo de  Loteamento n.º 27/97 – (fl . 492 e 549) 

De O.C.G.H. – Obras, Construções e Gestão de Habitação , Ldª,  com sede na 
Rua Camilo Korrodi, Bloco 2 – 2.º E14, em Leiria, referente ao loteamento sito em Sismaria, 
freguesia de Marrazes, acompanhado de dois requerimentos: 

1) a solicitar alteração do material do pavimento dos passeios de calçada  para 
paver de cimento, com excepção dos passeios situados para a Rua D. Carlos I; 

2) a solicitar autorização para a execução de uma rampa de acesso para 
deficientes no passeio a norte do lote 3. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais em 2 3/11/2005, delibera por 
unanimidade autorizar a substituição do pavimento p revisto para os passeios. 

Mais delibera aprovar a pretensão requerida quanto à implantação da 
rampa, atendendo à sobrelargura do passeio existent e. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1825/05 Processo de  Loteamento n.º 25/98 – (fl . 205) 

De Manuel Clemente e Outros , residente na Rua da Fé, no lugar de Barradas, 
freguesia de Amor, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção definitiva das 
obras de infra-estruturas do loteamento situado em Tôco, freguesia de Amor. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais poderá 
proceder-se à recepção definitiva e respectivo cancelamento da garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante da garantia bancária n.º 1.745 em itida pela Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Leiria, C.R.L. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1826/05 Processo de  Loteamento n.º 26/03 – (fl . 301 e 303) 

De Construções Pasolis II, S.A.,  com sede no Edifício Pasolis, Arnal, freguesia 
de Maceira, referente ao loteamento sito em Pocariça, freguesia de Maceira, acompanhado 
de 2 requerimentos: 

1) a solicitar que a execução das infra-estruturas do projecto de loteamento 
sejam efectuadas em simultâneo com as edificações a serem construídas no local, dado 
que o requerente é o mesmo; 

2) a solicitar a dispensa do pagamento das taxas devidas nos termos do 
Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e das respectivas taxas e 
compensações aplicáveis ao respectivo processo, dado enquadrar-se no estipulado da 
alínea g) do n.º 1 do artigo 138.º do respectivo regulamento. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade haver 
interesse municipal para a isenção das taxas uma ve z que se trata de casas de renda 
condicionada. 

** 

Ponto número seis 

T – 06/2004  REMODELAÇÃO DO MERCADO DO PEDRÓGÃO - I NFORMAÇÃO DE 
TRABALHOS A MAIS  
N.º 1827/05 Retirado 

** 

T – 175/2002 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COLMEIAS - 
INFORMAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS 
N.º 1828/05 Retirado 

** 

Ponto número sete 
RESUMO DE TESOURARIA 
N.º 1829/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 14 de Dezembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €6.954.536,59 sendo de Operações 
Orçamentais €6.333.843,85 e de Operações de Tesouraria €620.692,74. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1830/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 02 a 14 de Dezembro de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.º s: 8723 a 8726, 8728, 8759, 8793, 8891, 8900, 8902, 8911, 8917, 
8920, 8924, 8926, 8937 a 8941, 8943 a 8946, 9041, 9059 a 9061, 9164, às Ordens de 
pagamento de Tesouraria n.ºs: 616, 619 a 647, 649 a 662, 664 a 688, 690 a 693, e às 
Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4462, 5839, 5840, 5852, 5863, 6380, 7853, 7951, 
7972, 7974, 7990, 8104, 8141, 8387, 8418, 8450, 8466, 8516, 8517, 8548 a 8551, 8556, 
8567, 8570 a 8574, 8576 a 8580, 8582, 8583, 8588, 8589, 8592 a 8594, 8601 a 8608, 8611 
a 8615, 8617, 8621 a 8624, 8645 a 8662, 8664 a 8677, 8678 a 8681, 8683 a 8714, 8717, 
8735 a 8739, 8742 a 8745, 8750, 8751, 8757, 8769, 8773, 8775, 8777, 8780 a 8784, 8786 a 
8789, 8792, 8794, 8800 a 8803, 8808, 8811, 8812, 8816 a 8821, 8823, 8825, 8829, 8832, 
8834, 8835, 8838, 8839, 8841, 8842, 8844, 8846 a 8890, 8892 a 8899, 8901, 8903 a 8910, 
8912 a 8914, 8916, 8918, 8919, 8921, 8922, 8923, 8925, 8927 a 8933, 8935, 8942, 8948 a 
8952, 8954 a 8960, 8962 a 8963, 8964, 8966 a 8979, 8981, 8982, 8984, 8985, 8987 a 8998, 
9000, 9001, 9004, 9005, 9008, 9010 a 9013, 9015 a 9040, 9042 a 9047, 9048 a 9051, 9052, 
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9055 a 9057, 9062 a 9069, 9073, 9074, 9081, 9082, 9084, 9204 no valor total de 
€2.080.453,82.  

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

XXVII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

N.º 1831/05 Presente a 27.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 26.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 24.ª alteração ao Plano de Actividades e na 21.ª alteração ao Plano de 
Investimentos 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 autorizar a 
27.ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços no montante de €1.244.643,00 e diminuições/anulações no 
montante de €362.263,00 e a 27ª alteração ao Orçame nto para o presente ano de 2005, 
com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €1.214.963,00 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2006 E GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA PARA 2006 

N.º 1832/05 Retirado. 

** 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2006 E GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LE IRIA PARA 2006 

N.º 1833/05 Retirado 

** 

Ponto número oito 
SUBSÍDIOS - PROTECÇÃO CIVIL 
N.º 1834/05 Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a entidades 
legalmente existentes no concelho: 

Entidade Objecto Comparticipação 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria 
(Entrada 31039/2005) 

Subsídio para desenvolvimento de 
actividades. 

  
€10.000,00 
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Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Leiria 

No âmbito do Protocolo de Cooperação, 
apoio para pagamento parcial de renda 
(6 meses). 

  
€2.094,50 

  
Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação de Leiria (Entrada 
1278/2005) 

Apoio para actividades no âmbito 
municipal do ano de 2005. 

  
€5.000,00 

Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação de Leiria (Interna 
9133/2005) 

Apoio para colaboração no dispositivo 
de emergência com os Bombeiros 
Municipais, nomeadamente com 2 
funcionários e 1 ambulância. 

  
€5.000,00 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas da 
alínea j) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99 , de 14 de Setembro, e alínea a) do n.º 4 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , com a redacção dada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidad e atribuir os apoios financeiros 
supra referidos às entidades constantes no respecti vo mapa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número nove 
SMAS - SERVIÇO MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENT O DE LEIRIA – 
ACTUALIZAÇÃO DA TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O ANO DE 2005 

N.º 1835/05 Retirado. 

** 

Ponto número dez 
NOMEAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LEIRISPORT , EM 
N.º 1836/05 A Senhora Presidente, para efeitos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, 
de 11 de Janeiro, propõe que a Câmara nomeie o seguinte Conselho de Administração da 
Leirisport, EM: 

- José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

- João Paulo Baixinho Empadinhas 

- Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos  

Sendo José Manuel Seabra Benzinho da Silva o Presidente. 

Analisado o assunto, procedeu-se à votação , por voto secreto, tendo a Câmara 
deliberado por maioria, com 5 (cinco) votos a favor  e 4 (quatro) votos contra, nomear 
o Conselho de Administração da Leirisport – Desport o Lazer e Turismo, EM., 
composto pelos seguintes membros: 

- José Manuel Seabra Benzinho da Silva, que será o Presidente; 

- João Paulo Baixinho Empadinhas; 

- Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos.  
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Mais delibera, para os efeitos do disposto na alíne a c) do n.º 1 do artigo 19.º da 
Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável à Administ ração Local por força do disposto 
no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 514/99, d e 24 de Novembro, conjugado com os 
artigos 1.º e 37.º da Lei n.º 58/98, de 10 de Agost o, considerar de reconhecido 
interesse público o cargo de Administrador para o q ual foi nomeado o funcionário 
do Município de Leiria João Paulo Baixinho Empadinh as, Chefe da Divisão da 
Juventude e Desporto, em regime de comissão de serv iço, a qual, em virtude desta 
nomeação, se suspende. 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Sr. Américo Coelho, Dr.ª Lucinda 
Caleira e Eng.º Carlos Martins, eleitos pelo Partido Socialista, declaram discordar da 
filosofia de gestão dos equipamentos desportivos municipais, opondo-se, por isso, à 
nomeação de membros para o Conselho de Administração da Leirisport, EM. 

** 

Ponto número onze 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO – RATIF ICAÇÃO DE 
DESPACHOS 

N.º 1837/05 Presentes os  pedidos de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 
Município apresentados pelas seguintes entidades: 

- Junta de Freguesia de Santa Eufémia (ENTFE 6081/05) - para o dia 11 de Outubro 
de 2005; 

- Agrupamento Rainha Santa Isabel (ENTFE  5854/05) - para os dias 16 e 19 de 
Outubro de 2005; 

- Grupo Desportivo e Recreativo de Casal Novo (ENTFE 7183/05) - para o dia 1 de 
Dezembro de 2005. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar os desp achos do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura que autorizaram a ce dência com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para os dias 
acima referidos. 

** 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 1838/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro de 37 lugares deste 
Município, apresentado pelo Agrupamento de Escuteiros do C.N.E 877 – Pousos – (ENT 
32198/05), para os dias 26 e 30 de Dezembro de 2005. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para os dias 
acima referidos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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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 

N.º 1839/05 Presente uma informação/proposta do Senhor Vereador da Educação e 
Cultura que a seguir se transcreve: 

 “A fim de garantir as condições de execução do programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, propõe-se à Câmara o pagamento da 
comparticipação da refeição e animação sócio-educativa, relativo aos meses de Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro (1.º período de 2005/2006), em conformidade com os 
valores constantes no Despacho Conjunto n.º 114/2005, de 07 de Fevereiro de 2005, uma 
vez que ainda não se encontram estipulados os apoios financeiros para vigorarem no 
presente ano lectivo: 

Criança /Refeição/Mês - €29,36 
Criança /Complemento de horário/Mês - €28,48, em salas com menos de 15 

crianças 
Salas com 15 ou mais crianças em complemento de horário - €649,26 por sala. 
 
Assim, as verbas no total de € 255.370,90 deverão ser  transferidas de acordo 

com a seguinte lista: 
 

- Agrupamento de Escolas de Maceira ...................................................... €1.620,68 
- Associação de Pais e Enc. de Educ. da Freguesia Arrabal .....................  €6.120,24 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Jardim de Infância 

e Escola do 1.º CEB da Barosa ..............................................................  €2.434,56 
- Associação de Pais e Enc. Educ. da Escola n.º 6 de Leiria ................... €21.286,13 
- Assoc. de Pais e Enc. Educ. das Esc. de Bidoeira de Cima ...................  €9.169,02 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas do 1.º CEB e J. 

de Infância de Boa Vista .......................................................................... €6.355,12 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas 

Pré-Primárias da Freguesia de Caranguejeira ....................................... €26.008,71 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e J. 

de Infância de Capuchos - Leiria ........................................................... €13.188,35 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento  

de Escolas de Maceira ............................................................................ €4.393,92 
- Associação de Pais do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de  

Andrinos ............................................................................................. €4.533,13 
- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo .............................  €3.052,00 
- Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos ............................  €4.327,61 
- Associação de Pais do Jardim de Infância do Vidigal .............................  €2.429,28 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas e J. de Infância da  

Freguesia de Regueira de Pontes............................................................ €7.881,84 
- Associação de Pais e Enc. de Educação de Vale Sumo e Olivais ........... €2.450,84 
- Associação de Pais do Jardim de Infância  de St.ª Cat.ª Serra ................ €7.575,89 
- Associação de Pais da Esc. e Jardim de Infância de Loureira.................. €6.485,57 
- Associação de Pais da Escola de Magueigia ........................................... €2.650,20 
- Junta de Freguesia de Azoia ..................................................................  €6.824,88 
- Junta de Freguesia de Bajouca ..............................................................  €6.896,61 
- Junta de Freguesia de Carreira .................................................................  €513,80 
- Junta de Freguesia de Carvide ..............................................................  €4.418,68 
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- Junta de Freguesia de Coimbrão .......................................................... €10.138,52 
- Junta de Freguesia de Colmeias ............................................................  €8.573.32 
- Junta de Freguesia de Cortes ................................................................  €4.979,80 
- Junta de Freguesia de Marrazes ........................................................... €40.542,10 
- Junta de Freguesia de Memória .............................................................. €2.601,32 
- Junta de Freguesia de Milagres .............................................................  €5.021,76 
- Junta de Freguesia de Monte Real........................................................... €1.174,40 
- Junta de Freguesia de Monte Redondo.................................................... €7.294,64 
- Junta de Freguesia de Ortigosa .............................................................. €6.411,12 
- Junta de Freguesia de Parceiros ........................................................... €12.928,77 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa .........................................  €9.506,77 

A Câmara, depois de analisar a informação, em confo rmidade com o 
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alí nea d) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro e no uso das competências  que lhe são conferidas pela 
alínea l) do n.º 1 e alínea d) do n.º 4, ambas do a rtigo 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 a transferência das verbas para Agrupamentos de 
Escolas, Associações de Pais e Juntas de Freguesia constantes na proposta, 
relativas ao apoio social desenvolvido nos meses de  Setembro, Outubro, Novembro e 
Dezembro de 2005, verificando-se o respectivo acert o de contas assim que forem 
estipulados pelo Estado os apoios financeiros a vig orarem para o presente ano 
lectivo (2005/2006). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 1.º CE B 

N.º 1840/05 Presente o processo de candidatura para atribuição de Auxílios Económicos – 
1.º CEB (ano lectivo 2005/2006) e informação dos Serviços de Educação com resultado da 
análise das candidaturas, cujo quadro síntese se apresenta de seguida: 

 
Listas Definitivas                                          

(Após Auscultação dos Parceiros 
Educativos) Agrupamento de 

Escolas Escolas EB1 

N.º Cand. A B Exc. 

Agodim 10 6 0 4 

Alcaidaria 4 2 0 2 

Barracão 10 3 2 5 

Barreiro 2 1 0 1 

Bidoeira de Cima 22 8 4 10 

Boavista 7 4 0 3 

Bouça 4 2 0 2 

Colmeias 

Casal da Quinta 10 7 1 2 
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Colmeias 35 16 10 9 

Feijão 7 4 0 3 

Figueiras Centro 3 1 1 1 

Figueiras Nova 1 1 0 0 

Machados 10 6 1 3 

Mata 3 0 2 1 

Memória 6 5 0 1 

Milagres 8 3 2 3 

Raposeira 6 3 1 2 

Santa Margarida 2 1 0 1 

 Total 150  73 24 53 

Amarela 27 16 1 10 

Arrabalde 21 12 2 7 

Barosa 14 7 0 7 

Branca 40 21 3 16 

Guimarota 9 5 1 3 

Capuchos 25 17 2 6 

D. Dinis 

 Total 136  78 9 49 

A-Do-Barbas 13 8 0 5 

A-Dos-Pretos 6 4 1 1 

Arnal 2 1 1 0 

Costas 10 8 0 2 

Maceira n.º2 18 14 2 2 

Maceirinha 6 4 0 2 

Pocariça 6 4 1 1 

Porto do Carro 8 6 1 1 

Vale Salqueiro 3 3 0 0 

Maceira 

 Total 72  52 6 14 

Bajouca 29 10 9 10 

Bouça de Lá 11 1 0 10 

Carreira n.º1 35 13 11 11 

Carvide 17 1 6 10 

Casal Novo 11 3 5 3 

Chã da Laranjeira 18 4 6 8 

Coimbrão 23 8 7 8 

Rainha Santa Isabel 

Ervideira 6 2 2 2 
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Fonte Cova 7 2 2 3 

Lameira 6 2 0 4 

Lavegadas 11 2 6 3 

Moinhos de Carvide 8 1 2 5 

Moita da Roda 21 2 12 7 

Monte Real 15 2 3 10 

Monte Redondo 43 15 8 20 

Ortigosa 20 2 6 12 

Outeiro da Fonte 13 1 1 11 

Pedrogão 4 3 0 1 

Serra Porto do Urso 9 2 4 3 

Sismaria 16 3 4 9 

Souto da Carpalhosa 13 5 3 5 

Vale da Bajouca 12 4 2 6 

Vale da Pedra 15 7 4 4 

Várzeas 12 5 3 4 

 Total 375  100 106 169 

Chainça 11 8 3 0 

Loureira 20 2 3 15 

Magagia 9 1 3 5 

Vale Sumo 10 5 4 1 

Stª Catarina da Serra 27 11 6 10 

e                     
Jardins da Serra 

 Total 77  27 19 31 
Apariços 2 0 1 1 
Caldelas 16 9 5 2 
Caranguejeira 14 3 5 6 
Caxieira 6 3 2 1 
Palmeiria 7 5 2 0 
Quintas do Sirol 19 10 2 7 
Souto de Baixo 10 5 0 5 
Souto de Cima 12 3 6 3 

Caranguejeira 

Total 86  38 23 25 
Andreus 5 1 2 2 
Azoia 29 12 9 8 
Barreira 2 2 0 0 
Codiceira 1 1 0 0 
Cortes 3 2 0 1 
Cruz d`Areia 45 18 6 21 

José Saraiva 

Famalicão 14 9 2 3 
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Marvila 11 9 0 2 
Mouratos 4 0 1 3 
Parceiros 27 10 7 10 
Pernelhas 12 5 2 5 
Reixida 9 4 1 4 
Telheiro 12 8 1 3 
Vale do Horto 5 2 2 1 
Total 179 83 33 63 
Barreiros 28 20 7 1 
Amor 15 10 2 3 
Casal dos Claros 4 3 0 1 
Casal Novo 4 2 2 0 
Coucinheira 9 5 3 1 
Gândara dos Olivais 37 27 5 5 
Marinheiros 30 21 3 6 
Marrazes 53 43 5 5 
Pinheiros 17 13 3 1 
Quinta da Alçada 73 51 6 16 
Regueira de Pontes 9 8 1 0 
Chãs 15 5 7 3 
Sismaria da Gândara 34 15 16 3 

Marrazes 

Total 328 223 60 45 
Andrinos 10 4 3 3 
Arrabal 14 5 0 9 
Courelas 23 14 2 7 
Martinela 9 4 0 5 
Paulo VI 39 26 10 3 
Pousos n.º 1 15 10 1 4 
Touria 3 1 0 2 
Várzea 11 1 2 8 
Vidigal 9 1 3 5 

Dr. Correia Mateus 

Total 133  66 21 46 

Para conhecimento da Ex.mª Câmara apresenta-se quadro comparativo relativamente ao 
ano anterior: 

 

 2004/2005 2005/2006 

Candidaturas 1969 1536 

Escalão A 745 740 

Escalão B 326 301 

Excluídos 898 495 

A Câmara, depois de analisados os respectivos proce ssos e atendendo ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Deze mbro, conjugado com a alínea d) 
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do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de  Setembro e alínea d) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, 
de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade: 

1- concordar com a informação apresentada; 

2- aprovar, no âmbito dos Auxílios Económicos (livr os e material escolar) os 
valores de €40,00 (Alunos Escalão A) e €35,00 (Alun os Escalão B) e transferir 
para os Agrupamentos de Escolas a respectiva verba,  de acordo com o que se 
apresenta: 

Agrupamento de Escolas de Colmeias €3.760,00  
Agrupamento de Escolas D. Dinis €3.435,00  
Agrupamento de Escolas de Maceira €2.290,00  
Agrupamento de Escolas Rainha Santa 
Isabel €7.710,00 
Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra  €1.745,00 
Agrupamento de Escolas de Caranguejeira €2.325,00  
Agrupamento de Escolas José Saraiva €4.475,00  
Agrupamento de Escolas de Marrazes €11.020,00  
Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus  €3.375,00 

3- considerar os alunos carenciados beneficiários d o programa “serviço de 
refeições”, com produção de efeitos desde o início do ano lectivo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSÍDIO A ATRIBUIR PARA VISITAS DE ESTUDO. ALUNOS CARENCIADOS  

N.º 1841/05 Presente uma informação/proposta do Senhor Vereador da Educação e 
Cultura que a seguir se transcreve: 

- Considerando a importância que assumem as visitas de Estudo como espaço 
de consolidação de aprendizagens; 

- Considerando a necessidade de assegurar que todos os alunos vivenciem 
estas experiências; 

- Considerando as disposições da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com as alíneas l) do n.º 1 e d) do n.º 4, ambas do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, propõe-se atribuir a cada aluno carenciado 
do Pré-Escolar e 1.º CEB, o montante de €10,00 (dez euros) por ano lectivo, a transferir 
para o respectivo Agrupamento de Escolas. 

Mais se propõe que a transferência se efectue após comunicação do Órgão de 
Gestão do Agrupamento, (acompanhado da lista nominativa dos alunos, plano, objectivos e 
orçamento da visita) e informação dos Serviços de Educação.” 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a p roposta 
apresentada e atribuir a cada aluno carenciado do P ré-Escolar e 1.º CEB o montante 
de €10,00 (dez euros) por ano lectivo, a transferir  para o respectivo Agrupamento de 
Escolas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

Ponto número doze 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. DECISÃO FINAL. REQUERENTE – JOSÉ AUGUSTO DE  JESUS DOS SANTOS 
N.º 1842/05 Por deliberação tomada em sua reunião do passado dia 5 de Setembro, a 
Câmara Municipal manifestou a sua intenção de indeferir a pretensão do Senhor José 
Augusto de Jesus dos Santos, residente na Rua da Areeira, n.º 176, Picoto, 2425 Souto da 
Carpalhosa, apresentada pela sua seguradora “MAPFRE”, quanto ao pagamento de danos 
no valor de €2 943, no âmbito de um pedido de responsabilidade civil extracontratual do 
Município de Leiria. 

Notificado em 28 de Setembro para efeitos de se pronunciar em sede de audiência dos 
interessados, não veio o 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 
por “MAPFRE – Seguros Gerais, SA”, em nome de José Augusto de Jesus dos 
Santos, de ressarcimento dos danos causados no veíc ulo deste, com a matrícula 99-
72-RC, no valor de €2 943, em virtude de acidente d e viação ocorrido em 2003.04.13, 
no cruzamento do Barracão, Leiria, devido a avaria de semáforo. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – NUNO ALEXANDRE ASCENSO SILVA 

N.º 1843/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 12, de 2005.01.13, do Senhor 
Nuno Alexandre Ascenso Silva, residente junto à EN n.º 356, n.º 44, lugar de Maceirinha, 
freguesia de Maceira, 2405.026 Leiria, em que requer ao município o pagamento de danos 
não quantificados causados no seu veículo com a matrícula 33-04-FO, em virtude de 
acidente de viação ocorrido em 2004.07.14, pelas 22.20 horas, em Santa Catarina da Serra, 
devido à inexistência de sinalização. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 47.CDIA/05, de 2005.12.11, que conclui pela proposta de 
indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

a) o caminho municipal n.º 593, situado em plena povoação de Santa Catarina da Serra, 
está na posse do Município de Leiria, sujeito à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da 
rede de vias municipais; 

b) o Município de Leiria tem o dever de proceder à sinalização de trânsito da rede viária 
municipal; 
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c) uma vez que se apurou que a via municipal em causa encontrava-se devidamente 
sinalizada, dispondo de sinalização vertical  antes da curva, existia um sinal de 
proibição, para todos os veículos automóveis, de exceder o limite máximo de velocidade 
de 40 km/h  e horizontal  ainda que envelhecida  o Município de Leiria não praticou 
qualquer acto ilícito; 

d) ademais, o local do acidente  uma curva com visibilidade reduzida num entroncamento, 
em que uma das vias tem inclinação acentuada descendente no sentido Fátima-Leiria  
estava iluminado, as condições climatéricas apresentavam-se sem alterações e o 
pavimento da via encontrava-se em bom estado de conservação; 

e) antes de mais, e de acordo com o que dispõe o Código da Estrada, deve o condutor 
regular a velocidade de modo que, atendendo às características e estado da via e do 
veículo, às condições meteorológicas ou ambientais e quaisquer outras circunstâncias 
relevantes possa, em condições de segurança, executar as manobras cuja necessidade 
seja de prever e, especialmente, fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua 
frente; 

f) considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles para 
inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 
indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 47.CDIA/05, de 2005. 12.11, prestada pela Divisão 
Administrativa e manifestar a sua intenção indeferi r o pedido deduzido por Nuno 
Alexandre Ascenso Silva de ressarcimento dos danos não quantificados causados no 
seu veículo, com a matrícula 33-04-FO, em virtude d e acidente de viação ocorrido em 
2004.07.14, pelas 22.20 horas, em Santa Catarina da  Serra, por alegada falta de 
sinalização. 

Mais delibera notificar o requerente, nos termos do  disposto nos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrat ivo, para no prazo de 10 dias e 
querendo, se pronunciar por escrito sobre o project o de decisão final, informando-o 
ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO. CRIAÇÃO D E EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO. RODRIGO JOSÉ  HENRIQUES SILVA E 
PAULO JORGE HENRIQUES SILVA 

N.º 1844/05 Presente o ofício n.º 2689, de 21/10/2005, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria (ENT n.º 28651, de 25/10/05), acompanhado de um pedido 
apresentado por Rodrigo José Henriques Silva e Paulo Jorge Henriques Silva solicitando 
parecer para a criação de uma empresa do ramo de actividade de “Estocagem ”, a localizar 
na Rua Paulo José Henriques Cruz, Lote 115 – 3.º F, Cruz da Areia, Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de Leiria, constante do ofício n .º 1258/05, de 30 de Novembro, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 1 96-A/01, de 10 de Março, emitir parecer 
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favorável à criação da empresa pretendida, a qual d everá possuir instalações 
adequadas e licenciadas para a sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO. CRIAÇÃO D E EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO. FILIPA FERRE IRA RODRIGUES CARNIDE 

N.º 1845/05 Presente o ofício n.º 2687 de 21/10/2005, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria (ENT n.º 28650, de 25/10/05), acompanhado de um pedido 
apresentado por Filipa Ferreira Rodrigues Carnide solicitando parecer para a criação de 
uma empresa do ramo de  actividade de “comércio a retalho de pronto a vestir para 
adultos”, a localizar na Rua Comandante Almeida Henriques. n.º 3, r/c,  Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria, constante do ofício n.º 1257/05, de 30 de Novembro, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 24.º da Portaria n.º 1 96-A/01, de 10 de Março, emitir parecer 
favorável à criação da empresa pretendida, a qual d everá possuir instalações 
adequadas e licenciadas para a sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SECTOR DE EXECUÇÕES FIS CAIS 

N.º 1846/05 Presente relatório das actividades desenvolvidas pelo Sector de Execuções 
Fiscais no corrente ano, desde a entrada em vigor do novo Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número treze 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  (ENT. 31417/2005) 
N.º 1847/05 Presente o requerimento de Ramos Catarino, S.A. com sede no lugar de 
Cabeços, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede, a solicitar licença especial de 
ruído para execução de trabalhos de empreitada de construção da nova Casa Mortuária 
(junto ao Cemitério de Leiria), em Leiria, da Intervenção Polis - Leiria, a realizar no período 
compreendido entre 6 de Dezembro corrente e 12 de Fevereiro do próximo ano, nos dias 
úteis, no horário compreendido entre as 18h00m e as 20h00m, e aos sábados das 8h00m 
às 17h00m, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 4 de Dezembro de 2005 
a deferir o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 04/12/2005 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emi ssão de licença especial de ruído 
para o efeito.  
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** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  (ENT. 32693/2005) 

N.º 1848/05 Presente o requerimento de Moniz e Ribeiro, Ldª., com sede na Rua das 
Portelinhas, nº 5, Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, a 
solicitar licença especial de ruído para execução de trabalhos referentes ao bloco 
habitacional, com o processo de obras nº 952/2001, até às 4h00m do dia 7 de Dezembro do 
corrente ano, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 7 de Dezembro de 2005 
a deferir o pedido. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 07/12/2005 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido, mediante emi ssão de licença especial de ruído 
para o efeito.  

** 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE FOGUEIR AS E QUEIMADAS 
(INT. 13863/2005) 

N.º 1849/05 Presente a informação que a seguir se transcreve: 
“Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho, foi 

revogado o n.º 3 do artigo 39.º e o artigo 40.º, ambos do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
Dezembro. 

Como o Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades Diversas previstas 
no Decreto-Lei n.º 264/02, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de 
Dezembro. Transferência para as Câmaras Municipais de Competências dos Governos 
Civis, aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria em 2003/04/17, foi elaborado em 
cumprimento do já citado Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, concretamente no 
que se refere ao “Licenciamento do Exercício da Actividade de Fogueiras e Queimadas” 
previsto no Cap. VIII, artigos 60.º a 64.º, inclusive, julgo que apenas se deverá aplicar o 
Regulamento Municipal na parte que não contrarie aquele Decreto-Lei n.º 156/04, de 30 de 
Junho pelo que se propõe: 

1. que a Câmara Municipal delibere manter em vigor o Capítulo VIII do Regulamento 
Municipal das Actividades Diversas em tudo o que não contrarie o citado Decreto-Lei 
n.º 156/04, de 30 de Junho. 

2. que seja transmitido o teor dessa deliberação às entidades fiscalizadoras 
mencionadas no artigo 28.º do mesmo diploma legal, designadamente à GNR, PSP 
e Serviços Municipais de Fiscalização; 

3. que a partir da data da presente informação não sejam recepcionados pedidos que 
não careçam de licenciamento, nos termos do artigo 21.º do referido Decreto-Lei n.º 
156/04, de 30 de Junho, uma vez que, nesta altura, estão a surgir muitas 
solicitações; 

4. que sejam anulados os pedidos de licenciamento de fogueiras e queimadas, cujos 
processos ainda se encontram em curso, conforme a seguir se indica: 

 



 

CMLeiria/ Acta n.º 38 de 2005.12.15 

0001881 (28) 

Nome do requerente Registo de 
entrada  em 

2005 

Local da realização da fogueira 
ou queimada 

Consórcio – MSF/Novopca 26777-07/10 A8-Sublanço Marinha Grande/ 
/Ribeira das Várzeas 

Deolinda Maria Ascenso 26870-07/10 Vale da Gunha - Maceira 
Armando Vieira Santos 27223-12/10 Vale do Sumo – S. Cat. Serra 
Joaquim da Luz Domingues 27836-18/10 Marinha – Bajouca 
Gabriel Rodrigues 28194-20/10 Tetigais – Maceira 
Maria Isabel Pereira Faustino 28518-24/10 Fontes – Cortes 
Joaquim Gomes de Sousa Rodrigues 28519-24/10 Telheiro – Maceira 
Ireno Pedro 28765-25/10 Almuinhas - Marrazes 
Adélia Vieira da Silva 28926-26/10 Casal dos Matos - Pousos 
Gracinda Pereira Parente 29108-27/10 Caranguejeira 
Isidro dos Santos Figueirinhas 29136-27/10 Souto do Meio - Carangejeira 
Lurdes de Jesus dos Santos P. Bernardes 29921-04/11 Quintas do Sirol – St.ª Eufêmia 
Lurdes de Jesus dos Santos P. Bernardes 29922-04/11 R. da Ciobrel – Quintas do Sirol 
Raúl da Silva 29931-07/11 Ulmeiro – S. Cat. da Serra 
Maria Alice das Neves Portela 29932-07/11 Arnal – Maceira 
Maria Alice das Neves Portela 29933-07/11 Largo de Santo Amaro - Maceira 
Manuel da Silva Farraposo 30216-08/11 Casal do Monte – Colmeias 
José Joaquim Gaspar Charters 30314-09/11 Toco – Amor 
José Ferreira Neto 30315-09/11 Barrocão – Pousos 
Joaquim Maria Duarte 30316-09/11 Vale Sepal - Marrazes 
Ermelinda Pereira dos santos Fonseca 30455-10/11 Loureira – Santa Cat. Serra 
Ermelinda Pereira dos santos Fonseca 30456-10/11 Siróis – Santa Cat. Serra 
Crisóstomo Cardoso Portela 30791-14/11 Maceira 
Maria  Fernanda Freire Saldanha Francisco 31024-17/11 Picheleiro - Barosa 

Em  2005/11/15.” 
 
A Câmara, concordando com a informação acima transc rita, delibera por 

unanimidade considerar anulados os pedidos de licen ciamento nela mencionados e 
manter em vigor o Capítulo VIII do Regulamento Muni cipal das Actividades Diversas 
em tudo o que não contrarie o disposto no Decreto-L ei n.º 156/04, de 30 de Junho, 
devendo ser observadas todas as regras para o uso d e fogo, previstas neste  diploma, 
nomeadamente nos seus artigos 20.º e 21.º.  

** 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 32383 /05) 

N.º 1850/05 Presente o requerimento de Leirinoites - Actividades Hoteleiras e de Lazer, 
Lda, a solicitar o alargamento do horário de funcionamento até às 6h00m da manhã do dia 
16 e 17 de Dezembro do corrente ano, da Discoteca Beat Club,  sita na Rua Capitão 
Mouzinho de Albuquerque, n.º 168, em Leiria, para comemoração do aniversário do 
estabelecimento. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido para as noites de 16 e 
17 de Dezembro do corrente ano, a título excepciona l, nos termos do n.º 1 do artigo 
6.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcio namento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

Ponto número catorze 
MINORAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓV EIS NA ZONA 
DECLARADA ÁREA CRÍTICA DE RECUPERAÇÃO E RECONVERSÃO  URBANÍSTICA 
DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE LEIRIA 
N.º 1851/05 Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana que 
a seguir se transcreve: 

“Considerando que as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para a zona 
declarada Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade de Leiria 
foram alteradas por deliberação da Assembleia Municipal, de 29 de Novembro de 2005; 
 Considerando que, nestas circunstâncias, deve ser dado cumprimento ao disposto no 
n.º 9 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, propomos, para este 
efeito, que os proprietários dos edifícios situados na referida zona, conforme delimitação 
estabelecida no Decreto n.º 15/2001, de 22 de Março, e que pretendam, de acordo com a 
mencionada deliberação da Assembleia Municipal, beneficiar da minoração das taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), procedam à entrega na Divisão de Habitação e 
Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Leiria, na Rua Henrique Sommer, n.º 2 ,1º, 
Leiria, dos seguintes documentos : 

- certidão da inscrição matricial do(s) respectivo(s) prédio(s); 
- número de identificação fiscal do respectivo titular. 

Propomos, ainda, que seja dada a publicidade devida à deliberação que sobre este 
assunto vier a ser tomada pela Câmara Municipal”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação U rbana do Departamento de 
Planeamento, delibera por unanimidade para efeitos do disposto no n.º 9 do artigo 
112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembr o, e tendo em conta a deliberação 
tomada pela Assembleia Municipal, em sua sessão de 29 de Novembro de 2005, 
relativa à minoração das taxas do IMI para a zona d eclarada Área Crítica de 
Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro His tórico da Cidade de Leiria: 

a) que os proprietários de prédios localizados na r eferida área, procedam à 
entrega de certidão da inscrição matricial do(s) re spectivo(s) prédio(s) e do seu 
número de identificação fiscal, durante o ano de 20 06 na Divisão de Habitação 
e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Leiria , Rua Henrique Sommer, 
n.º 2, 1º, Leiria; 

b) que à presente deliberação seja dada a publicida de devida, em concreto, num 
jornal de expansão regional e num nacional. 

** 

Ponto número quinze  

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL (VERA LÚCIA CASEIRO FERREIRA LOPES)  

N.º 1852/05 Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família, do 
Departamento de Educação e Acção Social, no sentido de ser atribuída a Vera Lúcia 
Caseiro Ferreira Lopes e restante agregado familiar, constituído por três filhos menores, 
pelo pai e por um irmão, um apartamento T3, correspondente ao 1.º andar esquerdo, letra 
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C, lote 7, Estrada da Estação, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, atendendo às 
condições de precariedade em que esta família habita, em concreto num edifício degradado, 
sito na Rua dos Romeiros, Cruz da Areia, freguesia de Leiria, mediante o pagamento de 
uma contribuição mensal no valor de €8,50, idêntica ao valor estabelecido no regime da 
“renda apoiada”. 

A Câmara, considerando a deliberação n.º 1499/05,de  26 de Setembro, na 
qual aceitou a posse da fracção autónoma acima refe rida, e os motivos invocados 
pela Divisão de Acção Social, de onde decorre uma s ituação habitacional 
insustentável para a mesma, ao abrigo do disposto n as alíneas a) e d) do artigo 24.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, delibera por unanimidade atribuir, com respeito 
pelos condições constantes do protocolo aprovado at ravés da deliberação n.º 
1499/05, de 26 de Setembro, o apartamento T3, corre spondente ao 1.º andar esquerdo, 
letra C, lote 7, Estrada da Estação, Bairro das Alm uinhas, freguesia de Marrazes, a 
Vera Lúcia Caseiro Ferreira Lopes, mediante a contr ibuição anual de €102,00 (cento e 
dois euros), a pagar por estes em duodécimos de €8, 50 na Tesouraria da Câmara 
Municipal de Leiria, com efeitos à data da efectiva  ocupação do imóvel, ficando as 
despesas respeitantes ao condomínio por conta desta  Câmara Municipal. 

Mais delibera que os mesmos procedam à assinatura d e um termo de 
aceitação das condições aqui fixadas, do qual deve constar de forma expressa o 
compromisso de manter o imóvel em bom estado de con servação, ficando por sua 
conta a realização de todas as obras e reparações d ecorrentes de incorrecta 
utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL (MARIA SEABRA LIMA) 

N.º 1853/05 Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família, do 
Departamento de Educação e Acção Social, no sentido de ser atribuída a Maria Seabra 
Lima e restante agregado familiar, constituído por um filho e uma neta menor, um 
apartamento T2, correspondente ao 1.º andar frente, letra B, lote 7, Estrada da Estação, 
Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, atendendo às condições de precariedade em 
que esta família habita, em concreto num edifício degradado, sito na Rua do Jardim, n.º 29, 
freguesia de Leiria, mediante o pagamento de uma contribuição mensal no valor de €46,89 
(quarenta e seis euros e oitenta e nove cêntimos), idêntica ao valor estabelecido no regime 
da “renda apoiada”. 

A Câmara, considerando a deliberação n.º 1499/05, d e 26 de Setembro, 
através da qual aceitou a posse da fracção autónoma  acima referida, e os motivos 
invocados pela Divisão de Acção Social, de onde dec orre uma situação habitacional 
insustentável para a mesma, ao abrigo do disposto n as alíneas a) e d) do artigo 24.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, delibera por unanimidade atribuir, com respeito 
pelos condições constantes do protocolo aprovado at ravés da deliberação n.º 
1499/05, o apartamento T2, correspondente ao 1.º an dar frente, letra B, lote 7, Estrada 
da Estação, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marr azes, a Maria Seabra Lima, 
mediante a contribuição anual de €562,68 (quinhento s sessenta e dois euros e 
sessenta e oito cêntimos), a pagar por estes em duo décimos de €46,89, na Tesouraria 
da Câmara Municipal de Leiria, com efeitos à data d a efectiva ocupação do imóvel, 
ficando as despesas respeitantes ao condomínio por conta desta Câmara Municipal. 
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Mais delibera que os mesmos procedam à assinatura d e um termo de 
aceitação das condições aqui fixadas, do qual deve constar de forma expressa o 
compromisso de manter o imóvel em bom estado de con servação, ficando por sua 
conta a realização de todas as obras e reparações d ecorrentes de incorrecta 
utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL (ARLETE LOURO VIDES)  

N.º 1854/05 Presente uma proposta da Divisão de Acção Social e Família, do 
Departamento de Educação e Acção Social, no sentido de ser atribuída a Arlete Louro Vides 
e restante agregado familiar, constituído por um filho menor, um apartamento T2, 
correspondente ao 2.º andar, letra B, lote 7, Estrada da Estação, Bairro das Almuínhas, 
freguesia de Marrazes, atendendo às condições de precariedade em que esta família 
habita, em concreto num edifício degradado, sito no Largo de S. Pedro, portão 1, freguesia 
de Leiria, mediante o pagamento de uma contribuição mensal no valor de €95,14, idêntica 
ao valor estabelecido no regime da “renda apoiada”. 

A Câmara, considerando a deliberação n.º 1499/05, d e 26 de Setembro, 
através da qual aceitou a posse da fracção autónoma  acima referida, e os motivos 
invocados pela Divisão de Acção Social, de onde dec orre uma situação habitacional 
insustentável para a mesma, ao abrigo do disposto n as alíneas a) e d) do artigo 24.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, delibera por unanimidade atribuir, com respeito 
pelos condições constantes do protocolo aprovado at ravés da deliberação n.º 
1499/05, o apartamento T2, correspondente ao 2.º an dar, letra B, lote 7, Estrada da 
Estação, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marraze s, a Arlete Louro Vides, mediante 
a contribuição anual de €1.141,68 (mil cento e quar enta e um euros e sessenta e oito 
cêntimos), a pagar por estes em duodécimos de €95,1 4 (noventa e cinco euros e 
catorze cêntimos), na Tesouraria da Câmara Municipa l de Leiria, com efeitos à data da 
efectiva ocupação do imóvel, ficando as despesas re speitantes ao condomínio por 
conta desta Câmara Municipal. 

Mais delibera que os mesmos procedam à assinatura d e um termo de 
aceitação das condições aqui fixadas, do qual deve constar de forma expressa o 
compromisso de manter o imóvel em bom estado de con servação, ficando por sua 
conta a realização de todas as obras e reparações d ecorrentes de incorrecta 
utilização. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSÍDIOS – ACÇÃO SOCIAL 

N.º 1855/05 Presente o ofício da Fábrica Paroquial da Igreja dos Marrazes (Ent. 
31037/05), no qual solicita à Câmara Municipal apoio para obras de reconstrução da Igreja 
de Nossa Senhora da Fátima - Quinta do Alçada. 

A Câmara analisou o assunto e ao abrigo do disposto  na alínea b) do n.º 6 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , com a nova redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, deliber a por unanimidade enviar declaração 
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à Fábrica Paroquial da Igreja dos Marrazes declaran do que o projecto de reconstrução 
da Igreja de Nossa Senhora da Fátima - Quinta do Al çada, candidato ao Sub-Programa 
2 do PIDDAC da Direcção Geral das Autarquias Locais , cujo promotor é a Fábrica 
Paroquial da Igreja dos Marrazes, lhe merece todo o  interesse e que esta Câmara 
colaborará com a referida Fábrica Paroquial, no val or máximo de 10% sobre os 
encargos suportados pelo promotor. 

** 

Ponto número dezasseis 
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE - PROJECTO VOLUNTARIADO JOVEM: 
CAMPANHA “VAMOS PROTEGER A FLORESTA”. ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 
N.º 1313/05 DE 16 DE AGOSTO 
N.º 1856/05 Propõe-se a alteração da deliberação n.º 1313/05 de 16 de Agosto de 2005. 
Assim, onde se lê: 
 “Presente a proposta de atribuição de subsídio à Oikos – Associação de Defesa do 
Ambiente e do Património da Região de Leiria, para o desenvolvimento do Projecto 
Voluntariado Jovem: Campanha “Vamos Proteger a Floresta”, no valor de €357,00, com 
IVA incluído . O referido projecto encontra-se inserido na Candidatura ao Programa do 
Fundo Florestal Permanente” 
Deve ler-se: 
“Presente a proposta de atribuição de subsídio à Oikos – Associação de Defesa do 
Ambiente e do Património da Região de Leiria, para o desenvolvimento do Projecto 
Voluntariado Jovem: Campanha “Vamos Proteger a Floresta”, no valor de €357,00, isentos 
de IVA. O referido projecto encontra-se inserido na Candidatura ao Programa do Fundo 
Florestal Permanente”. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade concordar com a alteração da deliberaçã o n.º 1313/05, de 16 de Agosto 
de 2005. 

** 

Ponto número dezassete 
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

N.º 1857/05 Retirado 

** 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. FUNDO MUNIC IPAL DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E FUNDO MUNICIPAL DE APOI O TÉCNICO 

N.º 1858/05 Retirado 

** 
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PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO 

N.º 1859/05 Retirado 

** 

Ponto número dezoito 
CONTENTORIZAÇÃO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS EM OPERAÇÕES 
URBANÍSTICAS 

N.º 1860/05 Contentorização para deposição de resíduos sólidos urbanos (RSU) em 
operações urbanísticas - operações de loteamento, obras de urbanização e obras de 
edificação com impactes semelhantes a uma operação de loteamento. 

Sendo certo que a qualidade de vida e bem estar dos habitantes de uma cidade passa não 
só pela manutenção das condições de higiene e salubridade, bem como pela satisfação de 
uma nova geração de questões reflectidas em necessidades cada vez mais exigentes de 
conforto e usufruto das condições dos núcleos urbanos, o Município tem desenvolvido uma 
série de acções que perpetuam uma mudança de atitude no que se refere à gestão dos 
resíduos sólidos urbanos e resíduos sólidos especiais, na senda de uma gestão municipal 
que se quer exemplar e demonstrativa das preocupações desta edilidade com a 
preservação do ambiente, sinónimo de qualidade de vida da sua população. 

Reveladoras deste esforço da Autarquia são as melhorias que têm vindo a ser 
implementadas no sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos com o intuito de optimizar 
o sistema de deposição e recolha, nomeadamente através do sistema de contentorização 
subterrânea, devidamente estudado e implementado, e direccionado quer para resíduos 
sólidos urbanos indiferenciados quer para resíduos sólidos urbanos valorizáveis. 

Adequados a ruas de maior estrangulamento, promovendo o significativo aumento da 
capacidade de armazenamento com uma ocupação diminuta do espaço à superfície aliados 
a uma dimensão estética que lhes permite um enquadramento com um mínimo de impacte 
visual e a mais baixas temperaturas no seu interior, que permitirão uma redução significativa 
dos odores emanados quando da abertura dos mesmos, constituem razões suficientes para 
a promoção da utilização deste tipo de infra-estruturas de saneamento básico. 

Neste âmbito têm sido instalados estrategicamente, de forma faseada, contentores 
subterrâneos para deposição de RSU, orgânicos e valorizáveis, no Perímetro Urbano da 
Cidade Leiria e nos Aglomerados Urbanos de Pedrógão e de Monte Real, respectivamente, 
ficando a gestão dos primeiros da responsabilidade do Município (através da STL L.da) e a 
dos segundos da responsabilidade da Valorlis, S.A.. 

Considerando o previsto no contrato oportunamente estabelecido com a empresa  S.T.L.–
Sociedade de Transportes e Limpeza, L.da e a integração da CML, entre outros municípios 
originários, no sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e 
tratamento de RSU da  Alta  Estremadura, gerido  pela sociedade Valorlis--Valorização e 
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.; 

Considerando o previsto na  legislação geral aplicável, nomeadamente, no Decreto-Lei n.º 
239/97, de 9 de Setembro, bem como no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos, Higiene e Salubridade do Concelho de Leiria; 
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Considerando a definição de resíduos sólidos urbanos prevista no diploma acima referido;  

Considerando o Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas e das respectivas taxas 
e compensações e, nomeadamente, o disposto no Artigo 9.º - “Informação da Divisão de 
Ambiente e Serviços Urbanos”; 

Considerando o disposto nos n.os 2, 4 e 5 do artigo 24.º e nos n.os 2, 3 e 6  do  artigo 31.º  
ambos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 

Face ao exposto e porque a contentorização de RSU é uma infra-estrutura de saneamento 
propõe-se o seguinte: 

SITUAÇÃO A   

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS INSERIDAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE 
LEIRIA E NOS AGLOMERADOS URBANOS DO PEDRÓGÃO E DE MONTE REAL, 
RESPECTIVAMENTE. 

� Considerando o previsto no Plano Director Municipal de Leiria, em vigor à data, e no 
respectivo  Regulamento; 

� Considerando a área incluída no Perímetro Urbano da Cidade de Leiria; 

� Considerando o território dos Aglomerados Urbanos do Pedrógão e de Monte Real, 
respectivamente; 

� Considerando as vantagens, acima referidas, do sistema de contentorização em 
profundidade, nomeadamente em termos da melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos, as quais estiveram na origem da intenção da Autarquia em promover a 
instalação deste sistema de contentorização nas áreas em apreço; 

� Considerando a especificidade do sistema de gestão deste tipo de contentorização, 
em profundidade, nomeadamente no que respeita à sua recolha (frequência, 
circuitos e veículos de recolha, etc.); 

� Considerando uma capitação média de 1,2 Kg / hab.dia de RSU; 

� Considerando que 1 contentor em profundidade possui, no actual sistema de gestão, 
uma capacidade 3 m3 ; 

� Considerando as variações da população que os aglomerados do Pedrógão e de 
Monte Real, respectivamente, sofrem função da sua excelência turística; 

Propõe-se, assim, que, nas áreas consideradas e conforme estabelecido no Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas e das respectivas taxas e compensações, em todas 
as operações de loteamento, em todas as obras de edificação com impactes semelhantes a 
uma operação de loteamento e em outras intervenções que pela sua relevância e ou 
localização assim o justifiquem, constitua obrigação do(s) respectivo(s) promotor(es) ou 
titular(es) a aquisição e instalação de contentores em profundidade(*), para resíduos sólidos 
indiferenciados (orgânicos) e valorizáveis, respectivamente, com a(s) respectiva(s) ilha(s) 
ecológica(s)), de fácil utilização pública, em função do sistema de gestão de RSU praticado 
à data pela Autarquia e em conformidade com as indicações, prévias, da mesma. 

O número (capacidade) e local de instalação dos contentores em profundidade terão de ser 
sempre objecto de análise e aprovação prévia da Autarquia, em função das capitações, das 
necessidades previstas para a área e das especificidades da operação em análise. 
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 (*) Os contentores em profundidade a instalar deverão apresentar sempre, e todos, no 
âmbito do actual sistema de gestão, uma capacidade mínima de 3 m3 com uma excepção 
unicamente aplicável à área do Núcleo Histórico da Cidade de Leiria que, confirmando-se, a 
existência de restrições (ex. largura da via reduzida) à possibilidade de instalação e ou 
recolha de contentores em profundidade com aquela capacidade, poderá obrigar à 
instalação de contentores em profundidade com capacidade mais reduzida, em função do 
sistema de recolha praticado pela Autarquia à data de análise do processo. 

Com efeito, a reduzida largura das suas vias, poderá apenas permitir uma contentorização 
de RSU em profundidade com capacidades até 1,1 m3/contentor, dadas as limitações no 
que concerne à sua recolha (veículo pequeno, adequado a ruas estreitas e sem grua) ou 
outras. 

SITUAÇÃO B 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS NÃO INSERIDAS NAS SITUAÇÕES ANTERIORES 
(EXTERIORES AO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE LEIRIA E AOS 
AGLOMERADOS URBANOS DO PEDRÓGÃO E DE MONTE REAL, RESPECTIVAMENTE)  

� Considerando a área exterior ao Perímetro Urbano da Cidade Leiria e aos 
Aglomerados Urbanos do Pedrógão e de Monte Real, respectivamente, conforme 
definido no Plano Director Municipal de Leiria, em vigor à data; 

� Considerando o sistema de contentorização de superfície existente na área em 
questão (1 contentor de superfície possui, no actual sistema de gestão, uma 
capacidade aproximada de 0,8 m3); 

� Considerando a frequência de recolha de RSU prevista para cada freguesia; 

� Considerando uma capitação média de 1,2 Kg / hab.dia de RSU; 

Propõe-se, assim, que, nas áreas consideradas e conforme estabelecido no Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas e das respectivas taxas e compensações, em todas 
as operações de loteamento, em todas as obras de edificação com impactes semelhantes a 
uma operação de loteamento ou nas operações urbanísticas para as quais não existam, já 
instalados, a menos de 100 metros, contentores com capacidade suficiente para o 
acréscimo de RSU produzidos pelas mesmas o(s) titular(es) da operação urbanística 
seja(m) responsabilizado(s) pelo arranjo (execução) do(s) espaço(s) - “nicho(s)” a ocupar 
pelo(s) contentor(es) de superfície (de RSU indiferenciados e valorizáveis, 
respectivamente), em local de fácil utilização pública, em função do sistema de gestão de 
RSU praticado à data pela Autarquia e em conformidade com as indicações, prévias, da 
mesma. O(s) referido(s) nicho(s) deverá(ão) ser alvo de uma proposta/projecto de 
arquitectura de arranjo exterior a apresentar pelo promotor e a aprovar pela CML. Para este 
efeito, o projecto a aprovar deverá ter em consideração a fácil manutenção do espaço e sua 
envolvente, nomeadamente no que às condições de higiene e salubridade se refere. 

A aquisição/instalação e gestão dos contentores de superfície para deposição de RSU 
indiferenciados será, no âmbito do actual sistema de gestão, da responsabilidade da STL 
L.da., nos termos do contrato oportunamente estabelecido entre aquela empresa e a CML. 

No que concerne à deposição dos resíduos valorizáveis, a aquisição/instalação e gestão de 
contentores para deposição desse tipo de resíduos será da responsabilidade da Valorlis, 
S.A., sendo que, deverá ser estudada, conjuntamente pelos responsáveis daquela 
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Sociedade e da CML, a necessidade de ser(em) instalado(s) na área em análise 
ecoponto(s) de superfície. 

A área que deverá(am) ocupar o(s) nicho(s) (função do número de contentores necessários) 
e local(ais) de instalação do(s) mesmo(s) terá de ser sempre objecto de análise e aprovação 
prévia da Autarquia, em função das capitações, das necessidades previstas para a área e 
das especificidades da operação em questão. 

Outros elementos a ter em consideração pelo(s) titular(es) da(s) operação(ções) 
urbanística(s) : A recolha dos contentores subterrâneos é efectuada por meio de grua, 
implicando, o seu manuseamento, a atenção especial sobre eventuais obstáculos nas 
proximidade do local de recolha/transporte dos RSU. 

� Apesar das tampas das cubas dos contentores suportarem o peso dos transeuntes, 
convirá garantir as larguras mínimas de passeio que permitam, per se, a passagem a 
peões com mobilidade reduzida e cumpram o estipulado na legislação em vigor. 

� Alerta-se para o facto da instalação de cada contentor subterrâneo condicionar ou 
ser condicionada pela existência de infra-estruturas no subsolo, em 2x2x2 m, 
devendo ser, igualmente, acautelada a distância dos mesmos à via rodoviária, a qual 
não poderá ser superior a 2m, pois é este o alcance máximo do braço de recolha da 
viatura. Assim, considera-se como óptima a instalação dos mesmos junto ao lancil 
de modo a que fique cumulativamente garantida a largura de passeio mencionada 
no ponto anterior. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo o 
interesse das iniciativas propostas, delibera por u nanimidade concordar com a 
proposta apresentada. 

** 

Ponto número dezanove 
PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA - 2006 

N.º 1861/05 Considerando o Regulamento aprovado em deliberação de Câmara n.º 
2716/99 e respectivas alterações aprovadas em delib eração de Câmara n.º 2644/01 e 
nos ternos do seu artigo 2.º, a Câmara delibera por  unanimidade reeditar o Prémio em 
epígrafe e proceder à elaboração do respectivo edit al para que seja afixado nos 
lugares públicos do costume e publicado num jornal de expressão nacional. 

** 

Ponto número vinte 
CONCERTO DE NATAL PELOS COROS DA CIDADE 

N.º 1862/05 Realiza-se na Sé Catedral de Leiria, no dia 19 de Dezembro, às 21h30m, o 
tradicional Concerto de Natal pelos Coros da cidade, cuja organização está a cargo da 
Paróquia de Leiria, Câmara Municipal de Leiria e Grupos Corais da cidade. 

Tendo em conta que o Concerto de Natal é já uma tradição cultural, cuja  
particularidade é a  de unir os Grupos Corais da Cidade  que preparam  para a ocasião   um 
repertório de grande qualidade e beleza muito apreciado pelo público, julga-se ser de apoiar 
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o evento nos moldes habituais: decoração da Sé, execução gráfica e impressão do material 
de divulgação, bem como uma  comparticipação para o lanche convívio dos coralistas o 
qual é organizado e fornecido pela Paróquia de Leiria. 

A Câmara Municipal de Leiria analisou a informação da Divisão de Cultura e 
Gestão de Espaços Culturais sobre o Concerto de Nat al 2005 a realizar na Sé Catedral 
de Leiria, no dia 19 de Dezembro e, considerando qu e esta actividade se reveste de 
interesse cultural, delibera por unanimidade e ao a brigo do disposto na alínea a) do 
n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se tembro, com a nova redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, apo iar a referida actividade suportando 
os custos com o pacote gráfico e a decoração da Igr eja e atribuir à Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Leiria um subsídio no val or de €600,00 (seiscentos euros) 
para fazer face aos encargos com a alimentação  dos  coralistas. 

** 
Ponto número vinte e um 
PEDIDO DE PARECER PARA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBL ICA NOS TERMOS 
DO N.º 2 DO ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 460/77, DE 7 DE NOVEMBRO, 
FORMULADO PELA OSPCML – OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA  CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA, ASSOCIAÇÃO 
N.º 1863/05 Sobre o assunto referenciado em epígrafe, recai a informação prestada pela 
Divisão Jurídica, cujo teor se transcreve:  
“Assunto: Pedido de emissão de parecer para efeitos de declaração de utilidade pública. 
Requerente: Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, Associação. 

Na sequência do despacho da Dr.ª Teresa Monteiro, Chefe da Divisão Jurídica, 
datado de 2005/02/09, relativamente o assunto em epígrafe cumpre-nos informar o 
seguinte: 
1 – OSPCML – Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, Associação, 
pessoa colectiva n.º 504 598 651, com sede na Câmara Municipal de Leiria, Rua do 
Município, Leiria, solicita a emissão de parecer favorável com vista à instrução do processo 
indispensável à sua declaração como pessoa colectiva de utilidade pública, de harmonia 
com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro. 
2 - Para o efeito, apresentou a seguinte documentação: 

a) fotocópia da escritura pública de constituição da Associação e respectivos 
estatutos; 

b) extracto da publicação da escritura no Diário da República; 
c) cartão de Identificação de pessoa colectiva; 
d) exposição com a indicação das actividades desenvolvidas pela Associação. 

3 – OSPCML – Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, Associação, foi 
constituída por escritura pública datada de 07 de Maio de 1998, no 1.º Cartório Notarial de 
Leiria, conforme consta dos documentos apresentados,  dela fazendo parte os 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Leiria Inscritos como associados. 
Dos Estatutos da Associação não decorre qualquer limitação aos critérios de adesão ao 
quadro de associados contrário ao disposto no artigo 13.º da Constituição da República 
Portuguesa. 
4 – É uma Associação privada, de cariz eminentemente social e sem fins lucrativos, cujos 
objectivos, embora, primariamente direccionados em benefício dos seus associados, 
manifestam relevante interesse para a comunidade local. 
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Desde a sua existência, a Associação vem desenvolvendo um projecto de acção tendente a 
colaborar na resolução de complexos problemas sociais locais, articulando, para o efeito 
diversos segmentos da sociedade. 
5 – OSPCML – Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, Associação 
presta, isoladamente ou por meio de parcerias, um conjunto de serviços de inegável 
interesse público, desenvolvendo, para o efeito uma teia de relações entre indivíduos, 
grupos e sectores. 
Ressalta-se, a propósito, o acompanhamento logístico e alimentar prestado no decorrer da 
época de fogos aos Bombeiros e às pessoas afectadas pelos incêndios, o auxílio alimentar 
diário a pessoas carenciadas e a reinserção de reclusos no trabalho. 
6 – A requerente contribui, ainda, para o desenvolvimento cultural local, quer através da sua 
participação em feiras, exposições, eventos natalícios voltados para a comunidade, etc., 
quer promovendo determinadas actividades como seja o Grupo Coral da Associação e os 
Grupos Desportivos a ela conexos.  
  Face ao exposto e atendendo a que a requerente contribui para servir, 
desinteressadamente, a colectividade em geral, proponho que a presente informação seja 
submetida à consideração da Ex.ma Câmara Municipal, à qual compete, nos termos do n.º 2 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro, ponderar o mérito do pedido 
formulado e decidir sobre a emissão de parecer favorável. “ 

A Câmara, depois de analisar a informação precedent e e atendendo à 
relevância da actividade desempenhada pela Associaç ão, enquanto entidade local 
envolvida no desenvolvimento social, delibera por u nanimidade emitir parecer 
favorável tendente à declaração da  OSPCML – Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria, Associação, como pessoa colect iva de utilidade pública. 

** 
Ponto número vinte e dois 
APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DO S CENTROS 
COMERCIAIS NA CIDADE DE LEIRIA 

N.º 1864/05 Pela equipa da Faculdade de Letras de Lisboa composta pelo Prof. Doutor 
Herculano Cachinho, Dr.ª Mafalda Domingues e Dr. Fernando Jorge Rocha foi apresentado 
o Estudo de Avaliação dos Impactos dos Centros Comerciais na Cidade de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
Nos termos do artigo 19.º do Código do Procedimento  Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, na redacção actual, a 
Câmara delibera por unanimidade analisar ainda os s eguintes assuntos: 
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VOTO DE PESAR 
N.º 1865/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar aos funcionário s desta Câmara Municipal, 
Artur Jorge Rosa da Silva e Justino Manuel Rosa da Silva, pelo falecimento de seu 
pai, tendo a Câmara  deliberado  por unanimidade co ncordar. 

** 
VOTO DE PESAR 

N.º 1866/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar ao funcionário desta Câmara Municipal, José 
António Ferreira Marcelino Marques, pelo faleciment o de seu irmão, tendo a Câmara  
deliberado por unanimidade concordar. 

** 
VOTO DE PESAR 

N.º 1867/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar à funcioná ria desta Câmara Municipal, 
Cristina Maria Soares Azoia, pelo falecimento de se u pai, tendo a Câmara  deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 
REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À CIDADE DE LEIRIA  A PARTIR DAS 
CAPTAÇÕES DE AMOR –   PARECER DA CRRA BEIRA LITORAL  – DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE PÚBLICO. 

N.º 1868/05 Presente a informação que abaixo se transcreve: 

“Pretende-se, para critérios de programação, gestão de recursos e optimização de infra-
estruturas reforçar o abastecimento de água à cidade de Leiria a partir de captações 
situadas a noroeste da cidade, nomeadamente na freguesia de Amor, de acordo com 
extracto cartográfico militar, à escala 1/25.000. 

As Águas do Mondego, para efeitos de parecer favorável da Comissão Regional da Reserva 
Agrícola Nacional, requer à Câmara Municipal a emissão de documento onde conste o 
Interesse Público da obra “Reforço de abastecimento de água à cidade de Leiria a partir das 
captações de Amor”. 

O Conselho de Administração dos SMAS em oficio com referência  C-1 admite que é uma 
obra de interesse para o Município de Leiria, da qual depende o equilíbrio do abastecimento 
de água ao concelho, estando neste momento esses serviços municipalizados já a 
desenvolver algumas obras previstas no PP1 de modo a integrar o sistema de 
abastecimento de água concelhio ao Sistema Multimunicipal  (água em alta). 

Neste sentido, solicita-se à Câmara a emissão de documento no qual conste o interesse 
público do empreendimento e ausência de alternativa relativa a esta infra-estrutura, com 
vista a obtenção da necessária autorização da Comissão Regional da Reserva Agrícola 
Nacional para execução daquela obra, conforme o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 
9.º do Decreto Lei n.º 196/89,de 14 de Junho.” 
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A Câmara delibera por unanimidade declarar a obra r elativa a "Reforço de 
abastecimento de Água à Cidade de Leiria a partir d as captações de Amor"de 
interesse público e mandar passar o documento solic itado em conformidade com 
esta deliberação . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
MARIONETAS EM NOVEMBRO. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º  120/05 

N.º 1869/05 Por lapso não se agendou para a reunião do passado dia 3 de Novembro a 
ratificação pelo novo executivo do despacho n.º 120/05 do Senhor Vice-Presidente, 
proferido em 2005.10.18 autorizando a realização da despesa referente à acção 
“Marionetas em Novembro”. Para os devidos efeitos, transcreve-se a informação/despacho 
produzida pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais sobre a matéria: 
 “Data 07/10/05 
Despacho n.º 120/05 
Assunto: “Marionetas em Novembro” 
A acção “Marionetas em Novembro” irá decorrer de 11 a 27 de Novembro de 2005. 
Em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2005, Código C.E. 
12/0602039902 - 0319, A-261 – Marionetas em Novembro – prevê-se a necessidade  de 
recorrer à contratação de artistas, profissionais do espectáculo, fornecimento de refeições, 
transportes e alojamentos, pelo que, no uso das competências que me estão conferidas 
pela alínea b) do n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, 
autorizo que se proceda à realização das inerentes e necessárias despesas que se prevê 
venham a totalizar €9.842,45. Os cachets deverão ser liquidados nos respectivos dias dos 
espectáculos. 
Tomei conhecimento 
A Chefe da Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais 
Maria de Fátima Bentes” 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo e para os efeitos do disposto no 
artigo 137.º do Código do Procedimento Administrati vo e no n.º 2 do artigo 3.º da Lei 
n.º 47/2005 de 29 de Agosto, delibera por unanimida de ratificar o despacho do Senhor 
Vice-Presidente de 18 de Outubro de 2005. 

** 
CALENDARIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL (MARINGÁ) DURAN TE A PRÓXIMA 
ÉPOCA DE NATAL E ANO NOVO 

N.º 1870/05 Considerando que os dias de Natal e de Ano Novo são  ao Domingo, a 
Câmara, ao abrigo do § único, do artigo 73.º, do Re gulamento dos Mercados e Feiras 
do Concelho de Leiria delibera por unanimidade mant er aberto ao público o Mercado 
Municipal de Leiria nos Sábados, vésperas de Natal e Ano Novo e encerrá-lo nas 
Segundas feiras seguintes, dias 26 de Dezembro e 2 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DAS DISCOTECAS E SALAS DE DANÇA, NA NOITE 
DA PASSAGEM DE ANO 
N.º 1871/05 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 e de 
grande afluência de público às discotecas e estabelecimentos com espaços de dança; 

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 as discotecas e estabelecimentos de restauração e bebidas com espaços 

de dança devidamente licenciados para o efeito, possam prolongar o seu horário de 
encerramento em mais duas horas, 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 duas horas, na noite da pró xima passagem de ano, das 
discotecas e estabelecimentos de restauração e bebi das com espaços de dança, 
devidamente licenciados para o efeito e sediados na  área do concelho de Leiria. 

Mais delibera mandar divulgar esta deliberação atra vés de edital a publicar 
para o efeito.   

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas 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 15 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 


