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Acta n.º 42 
Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara 
Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES:  DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 

** 

Os Senhores Vereadores Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 
Santos  e Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva estiveram ausentes da reunião por motivos 
devidamente justificados. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 
Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares, 
por parte do Departamento de Urbanismo, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para 
apresentação dos processos de loteamentos e por parte do Departamento de Obras 
Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de 
obras municipais. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 13 de Dezembro cuja leitura foi dispensada por 
ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua 
redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 
 645/03 SARMENTO NUNES RIBEIRO 
 308/04 MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA ALFAIATE 
1004/04 ANA MARIA QUINTA LOPES 
1075/04 JOÃO CARLOS CARREIRA SILVA 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA: 

VIST. 29/04 AUTORIDADE DE SAÚDE DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

LOT. 9/03 LUÍS PEREIRA FAUSTINO 

LOT. 10/03 LUÍS PEREIRA FAUSTINO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 175/2002 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COLMEIAS - 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E A MENOS PARA 
APROVAÇÃO 

T – 136/2004 ESTUDOS PRÉVIOS DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEOS NO LARGO PAULO VI E LARGO DA REPÚBLICA - 
APROVAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

-  XXXIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÁS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 
RATIFICAÇÃO  

- XXXIV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – 2º REVISÃO 

- CONTRATO-PROGRAMA PARA FINANCIAMENTO DE ACESSIBILIDADES AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA, DR. MAGALHÃES PESSOA - TRANSFERÊNCIA 
DE VERBAS PARA A LEIRISPORT, EM 

PONTO NÚMERO SEIS 

-  SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁXI 
(ENT.33913/04) 
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-  MERCADO DO PETISCO – REINICIO DE ACTIVIDADE (ENT. 35241/04) 

PONTO NÚMERO SETE 

- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – 
AGRUPAMENTO 127 - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO 
MUNICÍPIO DE LEIRIA 

-  SUBSÍDIO A ATRIBUIR PARA VISITAS DE ESTUDO – ALUNOS CARENCIADOS – 
ANO LECTIVO 2004/2005 

PONTO NÚMERO OITO 

-  MERCADO DE LEVANTE DA PRAIA DO PEDRÓGÃO 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA TAÇA EUROPEIA FEMININA DE ANDEBOL - 
JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  RECTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO – ÁREA CIRCUNDANTE DA 
IGREJA DE POUSOS (ENT 26884/2004) E ( ENT 35381/2004) 

** 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1809/04 O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, iniciou a sua intervenção solicitando 
informação sobre as construções levadas a efeito na Quinta do Taborda em Leiria. 

O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho , informou que as obras estão embargadas já que 
nem todos os blocos estão licenciados. Já foi feita a comunicação ao Ministério Público. 

A instalação do stand de vendas, foi outro problema colocado pelo Sr. Vereador Dr. Hélder 
Roque , que considera absurda toda a situação já que a juntar-se à construção ilegal dos 
blocos habitacionais, este stand pré-fabricado está instalado num terreno camarário. 

A Senhora Presidente  disse ter conhecimento da situação, tendo sido já enviada a 
notificação para a retirada imediata daquela construção, sob pena de a Câmara a demolir a 
expensas da construtora. 

** 

TOLERÂNCIA DE PONTO 

N.º 1810/04 A Câmara delibera por unanimidade conceder tolerânc ia de ponto aos 
funcionários, agentes e contratados a termo certo d o Município, nos dias 24 e 31 de 
Dezembro do corrente ano, devendo ficar assegurados  os serviços essenciais. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º 1811/04 PROCº N.º 645/03 - (fl. - 40) 

De SARMENTO NUNES RIBEIRO, residente na Rua Recta do Pinhal, Lote 5 - 
Sertã, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido 
de licença para legalização da alteração de um estabelecimento de restauração e bebidas 
com dança (discoteca), situado na Rua Gastão Aires das Neves, n.º 1 – cave (fracção “A”) - 
Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 14/12/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de alteração / 
legalização de um estabelecimento existente no local acima indicado. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que: 

1.º o Governo Civil emitiu parecer desfavorável; 

2.º não esclarece quanto à evacuação de ar do estabelecimento em causa, e 
respectivo enquadramento na edificação em que se insere, incluindo evacuação de fumos 
da copa face ao disposto na legislação em vigor, referente a estabelecimentos de 
restauração e bebidas (Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25/9, com a redacção dada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1/04). 

2.1 mais se refere que não é aceitável a evacuação de gases e fumos 
directamente para a via pública. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera por unanimidade notificar o  requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

Mais delibera informar que, caso pretenda instalar conduta de ventilação e 
evacuação de fumos no exterior e tratando-se de obr as em partes comuns, carece o 
mesmo da apresentação de acta de condóminos explici tando a aprovação do mesmo. 

** 

N.º 1812/04 PROCº N.º 308/04 - (fl. - 44) 

De MARIA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA ALFAIATE, residente na 
Rua Professor Abílio Alves de Brito, n.º 28, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração e 
ampliação de um edifício (bifamiliar), situado na Rua Professor Abílio Alves de Brito, n.º 22, 
freguesia de Pousos, e demolição das construções existentes no logradouro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em 13/12 /04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da alteração e ampliação do edifício a cima referido e autorizar a 
demolição das construções existentes, condicionado ao seguinte: 

1-º manter inalteradas as características exteriore s das fachadas da 
edificação actualmente existente; 

2.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos apresentad os; 

3.º cumprir com o indicado no parecer do IEP – Inst ituto de Estradas de 
Portugal (do qual deverá ser dado conhecimento ao r equerente); 

4.º prever estacionamento no logradouro para os doi s fogos; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil, relativamente às 
propriedades confinantes; 

6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €2.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

8.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá repor as 
infra -estruturas na via pública , que eventualmente venham a ser danificadas durante  a 
execução da obra. 

9.º no caso de pretender o licenciamento de muros, deverá apresentar 
pedido devidamente instruído para o efeito. 

** 

N.º 1813/04 PROCº N.º 1004/04 - (fl. - 37) 

De ANA MARIA QUINTA LOPES, residente na Travessa da Saibreira, n.º 6, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação e demolição das construções existentes, a levar a efeito na Travessa da Saibreira, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia e muros acima referidos e a utorizar a demolição das 
construções existentes, condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a relativamente à 
confrontação do prédio do lado Nascente, e esclarec er quanto à redução de área da 
propriedade face ao anteriormente indicado; 

2.º garantir o cumprimento do Código Civil, relativ amente às propriedades 
confinantes; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 

4.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €2.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

5.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá prever a 
execução das infra-estruturas relativas ao espaço p revisto para alargamento da rua e 
execução de passeio, incluindo drenagem das águas p luviais junto à via, com 
materiais semelhantes aos existentes na zona e, de acordo com as indicações do 
Departamento de Obras Municipais; 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pela 
FAP – Força Aérea Portuguesa. 

** 

N.º 1814/04 PROCº N.º 1075/04 - (fl. - 61) 

De JOÃO CARLOS CARREIRA SILVA, residente na Rua da Rabeca, n.º 3 – 1.º 
esq.º - Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de quatro moradias 
em banda e muros de vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma 
propriedade situada no lugar e freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura das moradias e muros acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º prever paredes e estrutura comum entre os vário s fogos, dado tratar-
se de uma única edificação; 

2.º reduzir a altura da cobertura ao mínio indispen sável, na zona dos 
cortes A1-1`, A2-2`, A3-3` e A4-4`; 

3.º a inclinação da rampa de acesso à cave não pode rá ser superior a 25%. 

4.º prever antecâmara entre a zona de garagem e o p iso habitacional, a fim 
de garantir as devidas condições de higiene e salub ridade nos termos do art.º 15.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

5.º as rampas de acesso às garagens não poderão int erferir com o 
passeio exterior ao edifício; 
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6.º reformular a memória descritiva referente à eva cuação de fumos e 
gases, dado que o Decreto-Lei n.º 445/91, de 20/11 se encontra revogado; 

7.º garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 2 2.º e 47.º do Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de agua e meios de 
extinção de incêndios; 

8.º garantir o alargamento do arruamento de acordo com o indicado nos 
elementos gráficos (3,25m ao eixo do arruamento act ualmente existente, acrescido de 
2,00m para estacionamento e 1,60m para passeio), fa ce ao disposto na Portaria n.º 
1136/01, de 25 de Setembro; 

9.º previamente à emissão de licença deverá apresen tar certidão da 
Conservatória com ónus de não fraccionamento regist ado face ao destaque proposto; 

10.º a implantação dos muros a executar deverá cump rir com os 
alinhamentos acima indicados, tendo em conta a larg ura de passeio a prever, não 
podendo no entanto exceder os limites da propriedad e; 

11.º prever a localização de recipientes de recolha  de resíduos sólidos 
urbanos (RSU), de acordo com as indicações da Divis ão de Ambiente e Serviços 
Urbanos ; 

12.º apresentar projectos de especialidade bem como  as rectificações 
acima indicadas (nomeadamente planta de implantação  e corte rectificado em relação 
à largura de passeio) no prazo de seis meses, inclu indo: 

12.1 - projecto de drenagem de águas pluviais relat ivo aos espaços a ceder  

ao domínio público bem como áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com  o disposto no art.º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

13.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €4.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal;” 

14.º previamente à emissão da autorização de utiliz ação, deverão: 

14.1 - executar-se as infra-estruturas dos espaços acima indicados 
devendo os trabalhos ser acompanhados pelos serviço s do Departamento de Obras 
Municipais; 

14.2 - os espaços acima indicados destinados a alar gamento de via, 
estacionamento e passeio ser cedidos ao domínio púb lico, devendo apresentar 
certidão da Conservatória rectificada em relação ao  mesmo. 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1815/04 VIST. N.º 29/04 - (fl. - 6) 

De AUTORIDADE DE SAÚDE DE LEIRIA, na sequência da vistoria sanitária 
solicita uma vistoria para efeitos de beneficiação higiénica de um estabelecimento de 
restauração e bebidas, situado na Rua Nossa Senhora da Encarnação / Largo da Infantaria 
7, n.ºs 1 e 3, freguesia de Leiria, face às deficiências do mesmo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 17/11/04, delibera por una nimidade o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 11  de Janeiro, o despacho de 
20/10/04 proferido pelo Senhor Vereador, e o qual o rdenou a realização da uma 
vistoria para efeitos do previsto no art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei já referida; 

2.º notificar o proprietário do estabelecimento, no s termos dos artigos 100.º 
e 101.º do Código de Procedimento Administrativo, d a intenção da Câmara em 
notificá-lo com base no disposto nos n.ºs 2 e 3 do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 17 7/01, de 4 de Junho, e alínea c) do 
n.º 5 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 
11 de Janeiro, para no prazo de 60 dias proceder à execução das obras de 
conservação necessárias à correcção das deficiência s apontadas no Auto de Vistoria 
n.º 270/04, do qual deverá ser dado conhecimento. 

3.º informar o requerente de que, dado tratar-se de  um estabelecimento de 
restauração e bebidas que carece de alvará de utili zação específica, nos termos do 
definido no art.º 49.º do Decreto-Lei n.º 57/02, de  11 de Março, deverá instruir um 
pedido de licenciamento / autorização, com os eleme ntos constantes da Portaria n.º 
1110/01, de 19 de Setembro, e Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria à inquilina. 

 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1816/04 PROC.º LOT. N.º 9/03 - (fl.109) 

De LUÍS PEREIRA FAUSTINO residente na Rua Dr. José Henriques Vareda 
n.º 51, 1.º D, freguesia de Leiria, na qualidade de promotor do loteamento sito em Rua Dr. 
José Henriques Vareda, Cruz da Areia, freguesia de Leiria, acompanhado da informação da 
Divisão de Urbanismo com o seguinte teor: 

 “Os loteamentos nº9/03 e nº10/03 estão a ser desenvolvidos conjuntamente, sendo 
propriedade do mesmo requerente. 

Em cada um dos loteamentos está previsto um lote para equipamento, designados por lote 
3A e lote 2B, com áreas de 2053,25m2 e 2415,25m2 respectivamente. Como estes lotes são 
contíguos apresentam na totalidade 4468,50m2. 

O requerente vem propor a cedência ao domínio privado do município dos dois lotes acima 
referidos. 

Nos loteamentos são propostas cedências para áreas verdes e de utilização colectiva, 
correspondentes a 427,45m2 e 422,55m2 respectivamente no Lot.9/03 e Lot.10/03 que 
totalizam 850m2. 

Assim as cedências dos dois loteamentos para equipamento, zonas verdes e de 
utilização colectiva representam 5318,50m2 (4468,5 + 850). 

De acordo com o Regulamento do PDM, nos dois loteamentos, as áreas de 
cedência para equipamento público e zonas verdes de utilização colectiva totalizam 
5791m2. 

Verifica-se na globalidade uma diferença entre as áreas de cedência estabelecidas 
no PDM e as áreas propostas nos dois loteamentos de 427,50m2.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 16.12.2004 de libera, por unanimidade solicitar 
esclarecimento ao requerente quanto à “parcela rema nescente” do loteamento. 

** 

N.º 1817/04 PROC.º LOT. N.º 10/03 - (fl.110) 

De LUÍS PEREIRA FAUSTINO residente na Rua Dr. José Henriques Vareda 
n.º 51, 1.º D, freguesia de Leiria, na qualidade de promotor do loteamento sito em Rua Dr. 
José Henriques Vareda, Cruz da Areia, freguesia de Leiria, acompanhado da informação da 
Divisão de Urbanismo com o seguinte teor: 

 “Os loteamentos nº9/03 e nº10/03 estão a ser desenvolvidos conjuntamente, sendo 
propriedade do mesmo requerente. 

Em cada um dos loteamentos está previsto um lote para equipamento, designados por lote 
3A e lote 2B, com áreas de 2053,25m2 e 2415,25m2 respectivamente. Como estes lotes são 
contíguos apresentam na totalidade 4468,50m2. 
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O requerente vem propor a cedência ao domínio privado do município dos dois lotes acima 
referidos. 

Nos loteamentos são propostas cedências para áreas verdes e de utilização colectiva, 
correspondentes a 427,45m2 e 422,55m2 respectivamente no Lot.9/03 e Lot.10/03 que 
totalizam 850m2. 

Assim as cedências dos dois loteamentos para equipamento, zonas verdes e de 
utilização colectiva representam 5318,50m2 (4468,5 + 850). 

De acordo com o Regulamento do PDM, nos dois loteamentos, as áreas de 
cedência para equipamento público e zonas verdes de utilização colectiva totalizam 
5791m2. 

Verifica-se na globalidade uma diferença entre as áreas de cedência estabelecidas 
no PDM e as áreas propostas nos dois loteamentos de 427,50m2.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 16.12.2004 de libera por unanimidade solicitar 
esclarecimento ao requerente quanto à “parcela rema nescente” do loteamento. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

T – 175/2002 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE COLMEIAS - 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E A MENOS PARA AP ROVAÇÃO 

N.º 1818/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual refere a necessidade de 
execução de trabalhos a mais a preços de contrato no valor de €22.832,23 + IVA, a preços 
acordados no valor de €2.873,17 + IVA e trabalhos a menos no valor de €14.978,42 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s de contrato no valor de 
€22.832,23 + IVA, a preços acordados no valor de €2 .873,17 + IVA e trabalhos a menos 
no valor de €14.978,42 + IVA devendo dar-se conheci mento à empresa CONDOP – 
CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

** 

T – 136/2004 ESTUDOS PRÉVIOS DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEOS NO LARGO PAULO VI E LARGO DA REPÚBLICA  - APROVAÇÃO DO 
ESTUDO PRÉVIO 

N.º 1819/04 Retirado 

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1820/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 17 de Dezembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.106.820,93, sendo de Operações 
Orçamentais €2.458.055,88 e de Operações de Tesouraria €648.765,05. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1821/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 13 a 17 de Dezembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 9823, 9857, 9859, 9861, 9862, 9979, 10047, 10048, 10080, 10114 
a 10121, 10123, 10125 a 10134, 10143, 10144, 10238 a 10240 às Ordens de Pagamento 
de Tesouraria n.ºs: 603, 604, 607 a 613, 616, 617, 620, 624, 628, 635, 641 a 644, e às 
Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 6489, 8343, 9514, 9738, 9742, 9743, 9745 a 9747, 
9749, 9787, 9791 a 9801, 9803, 9804, 9806, 9810, 9826, 9827, 9829, 9831, 9832, 9866 a 
9869, 9872, 9875, 9889, 9890, 9917, 9924, 9927, 9932, 9935 a 9963, 9968, 9972, 9974 a 
9978, 9980 a 10001, 10003, 10006 a 10034, 10036, 10042, 10056 a 10059, 10061 a 10064, 
10074 a 10076, 10081 a 10084, 10091, 10094, 10096, 10100, 10107, 10108 no valor total 
de  €806.526,96. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XXXIII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES  DO PLANO – 
RATIFICAÇÃO 

N.º 1822/04 Presente a 33.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 33.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 23ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 25.ª Alteração ao Plano 
de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 17 de Dezembro que a utoriza a 33.ª Modificação às 
Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004 , com inscrições/reforços no 
montante de €340.835,60 e diminuições/anulações no montante de €227.324,60 e a 
33.ª alteração ao Orçamento para o presente ano de 2004, com inscrições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €435.966,30 ca da, de acordo com a alínea d) 
do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 

** 
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XXXIV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – 2º REVISÃO 

N.º 1823/04 Presente a 34.ª Modificação ao Orçamento para o presente ano de 2004, que 
se consubstancia na 2.º Revisão ao Orçamento, 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita 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 aprovar a 
1.ª Revisão ao Orçamento da Receita para o presente  ano de 2004, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €2.523.198,64, de acordo 
com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 1 69/99, de 18 de Setembro, alterada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Nos termos da a línea b) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, a presente deliberaç ão carece de aprovação por parte 
da Assembleia Municipal. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA PARA FINANCIAMENTO DE ACESSIBILID ADES AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA, DR. MAGALHÃES PESSOA -  TRANSFERÊNCIA DE 
VERBAS PARA A LEIRISPORT, EM 

N.º 1824/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁX I (ENT.33913/04) 
N.º 1825/04 Para os efeitos previstos no art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11/08, e 
ao abrigo do art.º 6.º, n.º 1, do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – 
Transporte em TÀXI, aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro 
de 2002, é presente o seguinte pedido de substituição de veículo afecto ao transporte em 
táxi: 

 ESTACIONAMENTO 

REQUERENTE MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL LOCAL FREGUESIA 

Abel  da Cruz Teixeira Soc. 
Unipessoal, Ldª.. 18-07-EF 25-21-LQ Casal dos 

Claros Amor 

A Câmara, considerando que o veículo em causa reúne  as características 
constantes da Portaria n.º 227-A/99, de 15 de Abril , com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1522/02, de 19/12, conforme const a do respectivo livrete, delibera por 
unanimidade deferir o pedido, nos termos do art.º 6 .º, n.º 1, do Regulamento do 
Transporte Público de Passageiros – Transporte em T áxi.  

** 
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MERCADO DO PETISCO – REINICIO DE ACTIVIDADE (ENT. 3 5241/04) 

N.º 1826/04 Presente o requerimento do Mercado do Petisco, Actividades Hoteleiras 
Unipessoal, Ldª., a informar que o restaurante irá reabrir com nova gerência a partir de 
Janeiro de 2005. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO PORT UGUÊS – 
AGRUPAMENTO 127 - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AU TOCARRO DO 
MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1827/04 Presente o ofício do Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico 
Português, (ENT.34734), solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho do Sr. Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra os dias 26 e 30 de Dezembro 
de 2004. 

** 

SUBSÍDIO A ATRIBUIR PARA VISITAS DE ESTUDO – ALUNOS  CARENCIADOS – ANO 
LECTIVO 2004/2005 

N.º 1828/04 A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º da 
Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem de atribuições no domínio da 
Educação e que, de acordo com a alínea d) do n.º 3 do art.º 19.º da referida Lei compete 
aos orgãos municipais comparticipar no apoio às crianças da educação pré-escolar e aos 
alunos do ensino básico, no domínio da acção social escolar e considerando ainda a alínea 
d) do n.º 4, do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e a importância que 
assumem as visitas de estudo como meios privilegiados de contacto com realidades 
diferentes das do universo quotidiano dos alunos, bem como, a necessidade de assegurar 
que os apoios a conceder pela C.M.L. na realização destas visitas, beneficiem apenas os 
alunos considerados carenciados: 

1. Os subsídios a atribuir a visitas de estudo realizadas por alunos que 
frequentam os jardins de infância, e o 1º ciclo do ensino básico contemplarão apenas os que 
tenham sido considerado carenciados nos termos da legislação da acção social escolar. 

2. Os pedidos devem ser formulados pelos órgãos de gestão dos Agrupamentos 
de Escolas, acompanhados de lista nominativa dos alunos a subsidiar, plano e objectivos 
pedagógicos da visita e orçamento previsto, à Sr.ª Presidente da Câmara. 

A Câmara delibera por unanimidade  atribuir a cada aluno carenciado que 
participe em visitas de estudo, o montante máximo d e €10,00 por ano lectivo, a 
transferir através da Delegação Escolar de Leiria, ou Agrupamento de Escolas. 
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** 

PONTO NÚMERO OITO 

MERCADO DE LEVANTE DA PRAIA DO PEDRÓGÃO 

N.º 1829/04 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães uma informação que a seguir se 
transcreve: 

Para conhecimento da Câmara venho informar que, de acordo com deliberação de 
06/12/2004 foi instalado, para iniciar a sua actividade nas condições aprovadas, o Mercado 
de Levante da Praia do Pedrógão. 
Localizado próximo da antiga discoteca Locopinha, com a área de 4 mil m2.  
O mercado dispõe de 51 lugares de terrado e vai funcionar aos domingos, das 14H00 às 
18H00 

Seguindo a recomendação do Conselho Consultivo da Praia do Pedrógão, os lugares foram 
distribuídos pelos 42 feirantes habituais da Feira de Verão, procurando manter uma 
localização no terreno tão próxima quanto possível da que dispunham no recinto da feira.  
Dos nove lugares restantes, um foi afecto à localização de um bar ambulante e os restantes 
distribuídos pelos candidatos em lista de espera com residência em Leiria. 

A instalação e o primeiro dia de venda decorreu no dia 19 de Dezembro de 2004 
A Câmara tomou conhecimento 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA TAÇA EUROPEIA FEMININA D E ANDEBOL - 
JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 

N.º 1830/04 Em virtude da realização dos jogos da “Taça Europeia Feminina – Grupo D”, 
nos dias 7, 8 e 9 de Janeiro de 2005, entre as equipas grega (O.F.N. Ionias), francesa 
(Cercle Dijon Bourgogne) e a Juventude Desportiva do Lis, no Pavilhão desta Colectividade,  
foi presente a telecópia com a ENT. 35342/04, no qual solicitou apoio para a organização do 
respectivo evento. 

Considerando que Leiria é uma cidade onde a modalidade de Andebol é muito 
forte, havendo todo o interesse em que os jogos se realizem num local onde a JUVE terá 
certamente um forte apoio do público que ajude a respectiva qualificação da equipa para a 
fase seguinte da competição, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a 
atribuição do seguinte apoio à Juventude Desportiva do Lis: 

Assegurar o transporte das equipas grega e francesa, nas deslocações entre 
Aeroporto/Leiria e Leiria/Aeroporto; 

Suportar directamente as despesas de alojamento das 2 equipas, grega e 
francesa durante os 4 dias de estadia da mesmas; 

Suportar directamente as despesas de alojamento dos  2 elementos da equipa 
de arbitragem e 1 delegado da EHF, durante os 4 dias de estadia dos mesmos, num hotel 
diferente das equipas. 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º, da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições no domínio dos Tempos Livres  e Desporto delibera por 
unanimidade e de acordo com a alínea b) do n.º 2, d o art.º 21.º, da supracitada Lei e 
com a alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n. º 169/99, de 18 de Setembro, assegurar 
o transporte das equipas entre o Aeroporto/Leiria e  Leiria/Aeroporto e suportar as 
despesas com o alojamento das duas equipas, grega e  francesa, bem como dos dois 
elementos da equipa de arbitragem e do delegado da EHF. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

RECTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO – ÁREA CIRCUN DANTE DA IGREJA 
DE POUSOS (ENT 26884/2004) E ( ENT 35381/2004) 
N.º 1831/04 A Junta de Freguesia de Pousos, por lapso dos seus serviços, solicita a 
alteração do nome da rua que está sujeita a alteração de trânsito, segundo aprovação em 
reunião de Câmara de 22/11/2004.  

Deste modo onde se lê  «O trânsito automóvel nas ruas envolventes à Igreja dos Pousos, 
passará a ter sentido único desde o largo em frente da Igreja, seguindo pela Rua Barão 
Viamonte até à intersecção com a Rua dos Paraísos. A partir desta intersecção, o sentido 
único continuará pela Rua dos Paraísos até à intersecção com a Rua José de Sousa. 
Novamente, o sentido único continuará pela Rua José de Sousa até ao largo em frente à 
Igreja», deverá ler-se  «O trânsito automóvel nas ruas envolventes à Igreja dos Pousos, 
passará a ter sentido único desde o largo em frente da Igreja, seguindo pela Rua Barão 
Viamonte até à intersecção com a Rua dos Paraísos. A partir desta intersecção, o sentido 
único continuará pela Rua dos Paraísos até à intersecção com a Rua Dr. Magalhães 
Pessoa. Novamente, o sentido único continuará pela Rua Dr. Magalhães Pessoa até ao 
largo em frente à Igreja 

Todas as ruas que intersectam estes arruamentos, terão obrigatoriamente a sinalização 
compatível com o sentido de trânsito proposto. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação, 
devendo ser dado conhecimento à PSP, GNR, Bombeiros  Municipais, Bombeiros 
Voluntários, Rodoviária do Tejo, Antral, Hospital D istrital de Leiria, EDP, SMAS, 
Portugal Telecom, Lusitânia Gás, TV Cabo, Pluricana l e Junta de Freguesia de 
Pousos. 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, a Câmara  delibera por unanimidade 
analisar ainda os seguintes assuntos: 
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TRANSFERÊNCIA DE INQUILINA, NO BAIRRO DR. SÁ CARNEI RO – CARLA MARISA 
SALVADOR GOMES, PARA O LOTE 19 – 3.º DTO 

N.º 1832/04 Presente a  informação da Divisão de Acção Social que abaixo se transcreve: 
“Por se encontrar disponível, o apartamento que era utilizado pelo Projecto “Viver Melhor / 
Bairro Dr. Sá Carneiro”, devido a mudança do respectivo gabinete, para instalações cedidas 
pelo IGAPHE, propõe-se a transferência para esse apartamento, da inquilina CARLA 
MARISA SALVADOR GOMES, actualmente a residir no Lote 11, 1º ESQ do mesmo bairro. 

Esta proposta baseia-se no facto de esta inquilina ter um agregado familiar de sete pessoas 
(seis filhos e a própria), beneficiando de maior área útil a nível de cozinha, marquise, casa 
de banho e sala, bem como mais arrumos (dispensa e armários), comparativamente ao 
apartamento onde actualmente habita. 

Mais se propõe que, o respectivo contrato de arrendamento seja celebrado com efeitos a 1 
de Janeiro de 2005, mantendo-se a renda anteriormente aplicada, ou seja, €17,40 
(dezassete euros e quarenta cêntimos).” 

A Câmara, tendo em conta a atribuição conferida aos  Municípios pela alínea 
i) do n.º 1 do art.º 13.º e alínea d) do art.º 24.º  da Lei n.º 149/99 de 14 de Setembro, e as 
competências conferidas aos órgãos municipais pela alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, e ainda ao abrigo  da alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º do 
Decreto Lei  n.º 797/76 de 06 de Novembro, concorda ndo com a proposta acima 
transcrita, delibera por unanimidade a transferênci a para o Bloco 19 – 3.º Dto, da 
inquilina CARLA MARISA SALVADOR GOMES, actualmente a residir no Lote 11, 1.º 
ESQ do mesmo bairro, bem como autorizar que o contr ato de arrendamento seja 
celebrado com efeitos a 1 de Janeiro de 2005, mante ndo-se a renda de €17,40. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL A ANA PAULA CARDOSO DE JESUS CAPELA, 
LOTE 11 – 1.º ESQ – BAIRRO DR. SÁ CARNEIRO 

N.º 1833/04 Presente a  informação da Divisão de Acção Social que abaixo se transcreve: 

“Em consequência da autorização da transferência  da inquilina que habita no 1º Esq. Do 
Lote 11 do Bairro Dr. Sá Carneiro, este apartamento ficará devoluto. 

Assim propõe-se a sua atribuição a ANA PAULA CARDOSO DE JESUS CAPELA, cuja 
situação familiar se caracteriza seguidamente: 

Nome Idade Parentesco 

Ana Paula Cardoso de Jesus 
Capela 

32 Própria 

João Carlos Cardoso Capela 8 Filho 

Vânia Nicole Cardoso Capela 7 Filha 

David Cardoso Capela 5 Filho 

Jéssica Cardoso Capela 5 Filha 

Este agregado familiar, residente no próprio Bairro Dr. Sá Carneiro, foi seleccionado por se 
considerar, neste momento, a situação de maior carência, uma vez que estão alojados 



 

CMLeiria/ Acta n.º 42 de 2004.12.20 

.0001801(21) 

separadamente, em casa de três familiares distintos, dispondo de baixos rendimentos que 
não lhe permitem o acesso ao mercado de arrendamento. 
Toda a família beneficiará com a atribuição de uma casa de habitação social, 
nomeadamente as quatro crianças que estão a viver separadas há cerca de um ano, sem 
disporem de espaços próprios, imprescindíveis ao seu desenvolvimento harmonioso. 

Tendo em conta o rendimento mensal do agregado familiar, apresenta-se o cálculo para a 
respectiva renda: 

Rendimento Mensal Corrigido €320,24  

Taxa de esforço 0.07 

Renda Apoiada €22,44  

Propõe-se que o respectivo contrato de arrendamento seja celebrado com efeitos  a 1 de 
Janeiro de 2005. 

Propõe-se ainda que, o processo de obras de reparação / melhoramentos em curso, a 
pedido da inquilina anterior (ENT.25854/04), se mantenha, independentemente da alteração 
de habitantes. 

A Câmara, tendo em conta a atribuição conferida aos  Municípios pela alínea 
i) do n.º 1 do art.º 13.º e alínea d) do art.º 24.º  da Lei n.º 149/99 de 14 de Setembro, e as 
competências conferidas aos órgãos municipais pela alínea d) do n.º 7 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, e ainda ao abrigo  da alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º do 
Decreto Lei  n.º 797/76 de 06 de Novembro, concorda ndo com a proposta acima 
transcrita, delibera por unanimidade atribuir a hab itação sita no Lote 11, 1º ESQ a 
ANA PAULA CARDOSO DE JESUS CAPELA, bem como autoriz ar que o contrato de 
arrendamento seja celebrado com efeitos a 1 de Jane iro de 2005, fixando a renda 
mensal apoiada em €22,44. 

** 

PLATAFORMA LOGÍSTICA POLINUCLEADA 

N.º 1834/04 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães uma proposta de Projecto de 
Desenvolvimento da Plataforma Empresarial e Logística Polinucleada da Área de Influência 
do Porto da Figueira da Foz que a seguir se transcreve: 
 “O porto da Figueira da Foz tem um posicionamento geo – estratégico no centro do grande 
eixo Litoral Português – Galiza e na ligação a Estremadura/Castela. A constituição de uma 
plataforma de integração económica na área de influência geográfica deste porto reforça a 
sua importância estratégica e fomenta a sua valorização, para além de gerar sinergias 
importantes nas relações entre os agentes económicos integrados e facilitar o seu 
posicionamento nas relações comerciais com os espaços exteriores.  

Esta estratégia de integração na lógica da potenciação dos interesses comuns e  da 
valorização das inter-relações internas, em torno de um pólo de atracção adequado, é forma 
eficaz e segura de promover o desenvolvimento económico local e regional e serve os 
interesses das entidades aderentes e das suas populações.  
No estudo deste projecto a participação financeira é de €10.000 (dez mil euros) por de cada 
um dos municípios aderentes 
Propõe-se: 
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A adesão do Município de Leiria a este projecto,  bem como a comparticipação em €10.000, 
no estudo que irá ser objecto da candidatura ao PO Centro.” 

A Câmara, depois de apreciar e discutir a proposta e concordando com as 
alegações que a sustentam, decidiu por unanimidade aprová-la. 

** 

PLANO NACIONAL DE ABERTURA DE NOVAS FARMÁCIAS  

N.º 1835/04 Pelo INFARMED – Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, foi 
presente o ofício com a ENT. 34600/04, informando que por iniciativa das Administrações 
Regionais de Saúde foram recebidas as propostas de localização para instalação de novas 
farmácias, tendo sido seleccionadas no concelho de Leiria as Freguesias de Marrazes, 
Parceiros e Azoia. 

A Câmara congratula-se com a instalação de novas fa rmácias e delibera 
por unanimidade emitir parecer favorável devendo co ntudo quanto à Freguesia de 
Marrazes, ter-se em consideração uma distribuição e spacialmente equilibrada da sua 
localização de forma a minimizar eventuais impactos  negativos nas farmácias já 
instaladas. 

** 
DOAÇÃO DE SEIS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DO EDIFÍCIO DENOM INADO POR LOTE 
7, SITO NA ESTRADA DA ESTAÇÃO, BAIRRO DAS ALMUINHAS , POR HABILENA – 
CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LDª. 

N.º 1836/04 Presente uma comunicação da Habilena – Construções e Vendas 
Imobiliárias, Ldª, com  escritório na Rua de S. Francisco, n.º 8 A – 2º H, Leiria, na qual 
declaram doar ao Município de Leiria, as fracções “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F” do prédio 
inscrito, em regime de propriedade horizontal, na matriz predial urbana  da freguesia de 
Marrazes sob o artigo P-8356 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o 
n.º 6552/Marrazes, sito na  Estrada da Estação, Lote 7, Bairro das  Almuinhas, Marrazes. 

A Câmara, atendendo a que a referida doação vai con tribuir para o aumento 
do património municipal e de acordo com a competênc ia que lhe é conferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação das refer idas fracções a favor do 
Município de Leiria. 
Mais delibera conceder os necessários poderes para a Sr.ª Presidente da Câmara 
outorgar a competente escritura. 

** 
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ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE CHAINÇA 

N.º 1837/04 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Chainça, esta verificou que 
o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 
acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
«Requalificação da Rua do Casalinho, Rua da Vage, Rua das Covas, Travessa da Barrada, 
Canto Limoeiro, Rua da Paz, Travessa do Casalinho, Rua da Eira Velha, Travessa da 
Texugueira, Rua Costa da Mata» para «Requalificação da Rua do Chainho, Rua da Vage, 
Rua das Covas, Travessa da Barrada, Canto Limoeiro, Rua da Paz, Travessa do Casalinho, 
Rua da Eira Velha», já aprovado em Reunião de Câmara de 13 de Dezembro de 2004. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e  aprovar a alteração 
em epígrafe, e propô-la à aprovação da Assembleia M unicipal ao abrigo da alínea c) 
do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro . 

** 

ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE REGUEIRA DE PONTES  

N.º 1838/04 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, esta 
verificou que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, 
não estava de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração 
de «Requalificação da Rua e Travessa Outeiro do Gaião, Rua Santa Teresinha, Rua do 
Lavradio, Rua da Fonte Duro, Rua das Flores, Rua Nova , Travessa da Ferraria, Rua do 
Lagar, Abertura de Variante na Zona de variante na Zona Industrial à EN 109 no seguimento 
da Rua do Castanhal, Ligação Chãs - Amieira - Matoeira e ligação Matoeira - Amieira» para 
«Requalificação da Rua e Travessa Outeiro do Gaião, Rua do Lavradio, Rua do Outeiro, 
Rua da Pateira, Rua N.ª Sra. de Fátima, Rua e Travessa do Arnal», já aprovado em 
Reunião de Câmara de 13 de Dezembro de 2004. 

A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de  aprovar a alteração 
em epígrafe, e propô-la à aprovação da Assembleia M unicipal ao abrigo da alínea c) 
do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

N.º 1839/04 De acordo com o disposto no n.º 3 do ar t.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, a Câmara, deliberou por unanimidade ap rovar a presente acta em 
minuta. 
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ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 20 de Dezembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


