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ACTA N.º 51 
Aos trinta dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dois, 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: ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por TERESA MARIA JORGE 
JORDÃO, Assistente Administrativa Especialista. 

** 

Esteve presente por parte do Departamento de Obras Particulares, o ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA, para apresentação dos processos de obras 
particulares. 

** 

Os Srs. Vereadores Dr. Vítor Lourenço e Dr. Paulo Rabaça estiveram ausentes 
da reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 82/00 ARRABALDE-EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, SA 

 613/01 VARANDAS VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E 
URBANÍSTICOS, LDA. 

 614/01 VARANDAS VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E 
URBANÍSTICOS, LDA. 

 615/01 VARANDAS VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E 
URBANÍSTICOS, LDA. 

 1549/01 MARIA AUGUSTA CARREIRA DOS SANTOS 

 725/02 VÍTOR MANUEL DA SILVA FERREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

 60/02 SISCONER-EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVERSÃO DE ENERGIA, 
LDA. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A LUSITANIAGÁS. 
RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO TALHO NO MERCADO MUNICIPAL 
(ENT.28251/02) 

- TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA LOJA NO MERCADO MUNICIPAL 
(ENT.24377/02) 

- PUBLICIDADE – ROSA & ALFAIATE, LDA. – RENOVAÇÃO (ENT.29304/00) 

- PUBLICIDADE – MULTITRAVÕES-COMÉRCIO DE TRAVÕES E PEÇAS PARA 
VIATURAS, LDA. – RENOVAÇÃO (ENT.29319/00) 

- PUBLICIDADE – JORBEL-COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA. – RENOVAÇÃO 
(ENT.29300/00) 

- PUBLICIDADE – BANCO SANTANDER PORTUGAL, SA – RENOVAÇÃO 
(ENT.27883/00) 

- PUBLICIDADE – CARLOS VIEIRA MOUCO – RENOVAÇÃO (ENT.27909/00) 

- PUBLICIDADE – AMITAL-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. – RENOVAÇÃO 
(ENT.26535/00) 

- PUBLICIDADE – MASTERMATIC-EQUIPAMENTO DE CONTROLE, LDA. – 
RENOVAÇÃO (ENT.26533/00) 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
ABANDONADOS NO LUGAR DA CRUZ D’AREIA, LEIRIA 

PONTO NÚMERO SETE 

- APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES FILARMÓNICAS – 2.ª PARTE DO PROTOCOLO 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

** 

PONTO NÚMERO UM 
N.º 2291/02 PROC.º N.º 82/00 - (fl. - 105) 

De ARRABALDE - EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, SA , com sede na 
Rua Reinaldo Ferreira, n.º 36 – 2.º d.º - Lisboa, referente ao pedido de reanálise do projecto 
de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote B8 – Quinta do Porto 
Moniz, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/12/02, delibera por 
unanimidade indeferir a pretensão ao abrigo do disp osto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, por se verificar que: 

1.º o projecto de arquitectura apresentado não cump re com o disposto no 
alvará de loteamento (Lot. 30/92), nomeadamente no que se refere:  

1.1 à cota de soleira; 
1.2 à cota de cércea; 
1.3 ao pé direito piso a piso; 
2.º não cumpre com o disposto no art.º 1360.º do Có digo Civil, 

nomeadamente no que se refere à janela do “Fogo A” no lado Poente, uma vez que 
esta situa-se no limite da propriedade confinante c om o lote B7; 

3.º o projecto de arquitectura apresenta elementos de construção (pala) 
sobre o lote confinante (B7); 

4.º não apresenta elementos gráficos esclarecedores , de modo a garantir 
o cumprimento do disposto no Regulamento de Seguran ça Contra Incêndios, Decreto-
Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente a: 

4.1 controlo de fumo em escadas protegidas enclausu radas (art.º 16.º); 
4.2 controlo de poluição e fumo nas câmaras corta-f ogo (art.ºs 17.º e 18.º); 
4.3 sinalização e iluminação de segurança (art.ºs 2 0.º e 22.º); 
4.4 controlo da poluição do ar e fumo nas “boxes”(a rt.º 32.º); 
4.5 detecção de monóxido de carbono e incêndios (ar t.ºs 27.º, 28.º e 31.º ); 
4.6 controlo da poluição do ar e fumo nos pisos - a dmissão de ar (art.º 

26.º); 
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4.7 sobrelevação (máximo 0,03m) de modo a evitar es coamento de águas 
residuais dos pisos para as rampas (art. 46.º); 

4.8 câmara retentora (art.º 47.º); 
5.º a planta de implantação apresentada, não corres ponde com os limites 

da propriedade indicados na planta anexo ao alvará de loteamento. 
Mais delibera informar que para a devida compatibil ização do proposto 

com as alterações aprovadas por deliberação de Câma ra, deverá verificar-se a 
emissão do respectivo alvará. 

Delibera ainda que, caso o requerente continue inte ressado na pretensão, 
deverá instruir novo pedido de autorização ao abrig o da nova legislação em vigor 
(Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a r edacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho). 

** 

N.º 2292/02 PROC.º N.º 613/01 - (fl. - 43) 

De VARANDAS DE VALE DE LOBOS - EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS E 
URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, Lote 3 – R/C A – Alto das Flores – 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 22 
– Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/12/02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera por unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura do bloco acima referido, condiciona do ao seguinte: 

1.º apresentar elementos esclarecedores por forma a  prever o 
cumprimento do disposto no processo de loteamento ( Lot. 9/97), relativamente à cota 
dos pisos 1, 2 e cobertura, bem como a cota de cérc ea; 

2.º apresentar elementos esclarecedores por forma a  prever meios de 
primeira intervenção e segurança de incêndios, de m odo a dar cumprimento ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de €10.000,0 0 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.” 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício. 

Mais delibera informar que, deverá garantir o alinh amento da fachada com 
o edifício confinante. 

** 
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N.º 2293/02 PROC.º N.º 614/01 - (fl. - 44) 

De VARANDAS DE VALE DE LOBOS - EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS E 
URBANÍSTICOS, LDA. , com sede na Rua João Infante, Lote 3 – R/C A – Alto das Flores – 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 25 
– Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/12/02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera por unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura do bloco acima referido, condiciona do ao seguinte: 

1.º apresentar elementos esclarecedores por forma a  prever o 
cumprimento do disposto no processo de loteamento ( Lot. 9/97), relativamente à cota 
de cércea; 

2.º apresentar elementos esclarecedores por forma a  prever meios de 
primeira intervenção e segurança de incêndios, de m odo a dar cumprimento ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de €5.000,00  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.” 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício. 

Mais delibera informar que, deverá garantir o alinh amento das fachadas 
com os edifícios confinantes. 

** 

N.º 2294/02 PROC.º N.º 615/01 - (fl. - 44) 

De VARANDAS DE VALE DE LOBOS - EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS E 
URBANÍSTICOS, LDA. , com sede na Rua João Infante, Lote 3 – R/C A – Alto das Flores – 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 37 
– Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/12/02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera por unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura do bloco acima referido, condiciona do ao seguinte: 

1.º apresentar elementos esclarecedores por forma a  prever o 
cumprimento do disposto no processo de loteamento ( Lot. 9/97), relativamente à cota 
dos pisos 1, 2, 3 e cobertura, bem como a cota de c ércea; 
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2.º apresentar elementos esclarecedores por forma a  prever meios de 
primeira intervenção e segurança de incêndios, de m odo a dar cumprimento ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de €10.000,0 0 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.” 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício. 

Mais delibera informar que, deverá garantir o alinh amento da fachada com 
o edifício confinante. 

** 
N.º 2295/02 PROC.º N.º 1549/01 - (fl. - 84) 

De MARIA AUGUSTA CARREIRA DOS SANTOS, residente na Estrada 
Principal, n.º 647 – Ponte Cavaleiro, freguesia de Cortes, acompanhado de elementos 
acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, e referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta 
do pedido de licença para legalização de um barracão agrícola, levado a efeito em Campo 
das Fadigas – Cabreira, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar cumprimento aos motivos qu e estiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e concordando com a info rmação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 23/12/02, del ibera por unanimidade indeferir a 
pretensão face ao disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 24.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, dado que se mantém o anteriormente indicado na deliberação de Câmara de 
24/06/02, no que se refere ao seguinte: 

1.º não cumprimento do disposto no art.º 9.º, n.º 3 do art.º 12.º e art.º 51.º 
do Regulamento do Plano Director Municipal, uma vez  que o local se insere na Zona 
de Reserva Ecológica Nacional, Zona de Leito de Che ias, Zona Verde e Perímetro de 
Rega; 

2.º as confrontações indicadas no documento de poss e não se encontram 
de acordo com o existente no local, de acordo com o  indicado nos elementos gráficos 
(lado Poente face ao caminho existente), não se enc ontrando ainda a propriedade 
correctamente delimitada na planta à escala 1/1.000 ; 

3.º não é apresentado nos termos do previsto na leg islação em vigor, 
documento comprovativo de inscrição do técnico em a ssociação profissional. 

** 
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N.º 2296/02 PROC.º N.º 725/02 - (fl. - 63) 

De VICTOR MANUEL DA SILVA FERREIRA, residente na Rua José Pereira 
Pascoal, n.º 10 – 1.º d.º, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para ampliação de um edifício 
habitacional (fracção B), situado Rua José Pereira Pascoal, n.º 10, freguesia de Pousos. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 23/12/02, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de ampliação 
de um edifício habitacional, numa zona definida no Plano Director Municipal como Área 
Habitacional de Média  Densidade. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no 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 projecto de arquitectura não prevê um correcto enquadramento urbanístico 
nomeadamente quanto à volumetria da cobertura, uma vez que esta apresenta uma altura 
da cumeeira exagerada e, não prevê uma ligação harmónica à cobertura do edifício 
existente; 

2.º o projecto de arquitectura apresentado não esclarece o cumprimento do 
disposto no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, nomeadamente no que se refere: 

2.1 às condições de iluminação e ventilação das cozinhas no r/chão e do 1º 
andar (art.ºs 71.º e 73.º); 

2.2 à localização do sistema de ventilação das casas de banho interiores (art.º 
87.º); 

2.3 à existência de uma janela na casa de banho do piso 1, com comunicação 
directa à cozinha (art.º 86.º); 

2.4 não prever antecâmara na garagem junto às escadas de acesso à cozinha, 
por motivos de higiene e salubridade (art.º 15.º); 

3.º o projecto não esclarece o cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 67.º do 
Regulamento do PDM, relativamente aos lugares de estacionamento no interior do lote; 

4.º não apresenta cópia da acta da assembleia de condóminos, com 
deliberação a autorizar as obras sobre partes comuns. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, 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 dar conhecimento ao requerente do par ecer emitido pelo IEP 
– Instituto de Estradas de Portugal. 

** 
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** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 2297/02 INF. N.º 60/02. Retirado. 

** 

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 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A LU SITANIAGÁS. 
RATIFICAÇÃO DE PROTOLO 

N.º 2298/02 Presente o Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria de Lusitaniagás, 
cujas cláusulas estabelecem compensar este Município, devido a degradações provocadas 
nos pavimentos, no valor de €86.184,00 (oitenta e seis mil cento e oitenta e quatro euros). 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade ratificar o 
referido protocolo. 

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO TALHO NO MERCADO M UNICIPAL (ENT. 
28251/02) 

N.º 2299/02 Presente o requerimento de Maria Fernanda Pereira, Lda., residente em 
Boavista, a solicitar a cedência do direito de ocupação do talho n.º 39 do Mercado Municipal 
de Leiria, de que é titular, a favor de Vítor Manuel Gomes Lopes. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia do direito de 
ocupação do talho acima mencionado, a favor de Víto r Manuel Gomes Lopes, nas 
mesmas condições de prazo, direitos e deveres do an terior titular, ao abrigo do art.º 
10.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concel ho de Leiria. 

A autorização de cedência do referido talho é onero sa, importando, para o 
interessado o pagamento à Câmara Municipal, de uma taxa de cedência 
correspondente a vinte mensalidades da taxa normal de utilização, nos termos do art.º 
11.º do referido Regulamento. 

** 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA LOJA NO MERCADO MU NICIPAL 
(ENT.24377/02) 

N.º 2300/02 Presente o requerimento da Firma Leiricarnes, Lda., representada pelo sócio 
Ramiro Vieira da Silva residente em Rua Principal, n.º 1250, Conqueiros, freguesia de Souto 
da Carpalhosa, a solicitar a cedência do direito de ocupação da loja n.º 31 do Mercado 
Municipal de Leiria, de que aquela Firma é titular, a favor de António de Jesus Lisboa, 
residente em Rua dos Castanheiros, n.º 2, Machados, freguesia de Boavista.  

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia do direito de 
ocupação da loja n.º 31 (talho) acima mencionada, a  favor de António de Jesus 
Lisboa, nas mesmas condições de prazo, direitos e d everes do anterior titular, ao 
abrigo do art.º 10.º do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de Leiria. 

A autorização de cedência da referida loja é oneros a, importando, para o 
interessado o pagamento à Câmara Municipal, de uma taxa de cedência 
correspondente a vinte mensalidades da taxa normal de utilização, nos termos do art.º 
11.º do referido Regulamento. 

** 
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PUBLICIDADE – ROSA & ALFAITE, LDA – RENOVAÇÃO (ENT.  29304/00) 

N.º 2301/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, do qual consta o 
pedido de renovação da licença da publicidade, que se encontra colocada nas suas 
instalações sitas no lugar e freguesia de Ortigosa. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE - MULTITRAVÕES COMÉRCIO DE TRAVÕES E PE ÇAS PARA 
VIATURAS, LDA – RENOVAÇÃO – (ENT. 29319/00)  

N.º 2302/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, do qual consta o 
pedido de renovação da licença da publicidade, que se encontra colocada nas suas 
instalações sitas no cruzamento Sul da Boavista (zona dos semáforos), sítio dos Carvoeiros, 
freguesia de Santa Eufémia. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE - JORBEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA – RE NOVAÇÃO – (ENT. 
29300/00) 

N.º 2303/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, do qual consta o 
pedido de renovação da licença da publicidade, que se encontra colocada nas suas 
instalações sitas na Av. Marquês de Pombal, n.º 15, r/c, em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE - BANCO SANTANDER PORTUGAL, SA – RENOVA ÇÃO (ENT. 27883/00) 

N.º 2304/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação da licença da publicidade, que se encontra colocada nas suas instalações sitas 
na Av. Heróis de Angola (Edifício 2000), em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE - CARLOS VIEIRA MOUCO – RENOVAÇÃO (ENT.  27909/00) 

N.º 2305/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação da licença da publicidade, que se encontra colocada nas suas instalações sitas 
na Rua Nossa Senhora das Dores, em Boavista. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 
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PUBLICIDADE - AMITAL, ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA. – R ENOVAÇÃO (ENT. 
26535/00) 

N.º 2306/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, do qual consta o 
pedido de renovação da licença da publicidade, que se encontra colocada nas suas 
instalações sitas em Gare de Monte Real, freguesia de Souto da Carpalhosa. 

A Câmara, no seguimento da sua deliberação n.º 2518 /01, de 17 de Outubro 
e considerando que o requerente apresentou os eleme ntos em falta, delibera por 
unanimidade deferir o pedido. 

** 

PUBLICIDADE - MASTERMATIC – EQUIPAMENTO DE CONTROLE , LDA. – 
RENOVAÇÃO (ENT. 26533/00)  

N.º 2307/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, do qual consta o 
pedido de renovação da licença da publicidade, que se encontra colocada nas suas 
instalações sitas na Rua Dr. Agostinho Tinoco, n.º 12, r/c, em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO TESOURARIA 

N.º 2308/02 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 27 de Dezembro de 2002, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.841.852,18, sendo de Operações 
Orçamentais €4.085.167,56 e de Operações de Tesouraria €756.684,62. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 2309/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente, no período de 23 a 27 de Dezemb ro, correspondente às 
autorizações n.ºs: 4354, 4507, 4769, 5213, 6912, 69 13, 7670, 7953, 8183, 8442, 8503, 
8504, 8698, 8711, 8713, 9337, 9774, 9775, 9780 a 9782, 9842, 9852, 9863, 9864, 9899, 
10014, 10016, 10017, 10023, 10029, 10039 a 10048, 10050 a 10062, 10067 a 10073, 
10076, 10084, 10095 a 10101, 10113, 10114, 10116, 10118 a 10121, 10123, 10136, 10137, 
10155, 10156 a 10166, 10171 a 10194, 10199, 10200, 10207 a 10209, 10211 a 10213, 
10223 no total de €1.325.982,29. 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONST RUÇÃO 
ABANDONADOS NO LUGAR DA CRUZ D’AREIA, LEIRIA 

N.º 2310/02 Na sequência da deslocação da Sra. Vereadora do Desenvolvimento 
Económico e da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Leiria à Cruz d’Areia e, tendo  
presente uma telecópia enviada pela Junta de Freguesia de Leiria, dando conta da situação 
imprópria em que se encontram os materiais referidos em epígrafe, bem como da 
perigosidade que os mesmos representam para a saúde pública e da degradação 
paisagística que provocam. 

A Câmara depois de analisar e discutir o assunto, d elibera por unanimidade 
ao abrigo das disposições combinadas do artigo 62.º  do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, e dos artigos 157.º n. o 1 e 2 e 152.º ambos do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), manifestar a int enção de ordenar ao proprietário 
daqueles materiais, Alexandre Gomes Marques, reside nte na Quinta de S. Bartolomeu, 
Lote 5, 7.º andar, 2400 Leiria, a sua remoção para local adequado, no prazo máximo de 
15 dias úteis a contar da data em que for notificad o, sob pena de, não o fazendo 
dentro deste prazo, ser a Câmara Municipal a fazê-l o directamente ou por intermédio 
de terceiro, ficando neste caso todas as despesas p or conta do obrigado. 

Mais delibera conceder a Alexandre Gomes Marques, n os termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 100.º e seguintes d o Código do Procedimento 
Administrativo, 10 dias úteis para se pronunciar so bre o teor da presente deliberação 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES FILARMÓNICAS – 2.ª PARTE DO PR OTOCOLO 

N.º 2311/02 Analisados os relatórios de actividades das filarmónicas do concelho e das  
respectivas escolas de música, propomos a atribuição da verba respeitante à 2.ª parte dos 
subsídios de 2001, conforme protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal e a 
Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria. 

Subsídio (fixo) Total A 
Atribuir 

Filarmónicas Alunos Q.F.€ Q.V. 
€ 

Total 

€1.000 

Escolas de 
Música 
(30%)  

Soc. Artística 
Musical 20 de Julho 
de St.ª Margarida - 
Arrabal 

49 95 1.960,69 2.055,69 €1.000 2.055,69 €3.055,69 

Associação 
Filarmónica 
Bidoeirense 

35 90 1.400,49 1.490,49 €1.000 1.490,49 €2.490,49 

Sociedade 
Filarmónica S. 
Cristóvão - 
Caranguejeira 

  2.040,72 2.140,72 €1.000 2.140,72 €3.140,72 

 Soc. Filarmónica 
Sagrado Coração de 
Jesus e Maria - Chãs 

38 90 1.520,54 1.610,54 €1.000 1.610,54 €2.610,54 
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Soc. Artística e 
Musical Cortesense 

61 100 2.440,86 2.540,86 €1.000 2.540,86 €3.540,86 

Soc. Filarmónica 
Maceirense 

15 85 600,21 685,21 €1.000 685,21 €1.685,21 

Filarmónica S. Tiago 
dos Marrazes 

54 100 2.160,76 2.260,76 €1.000 2.260,76 €3.260,76 

Soc. Filarmónica 
Nossa Srª da 
Piedade Monte 
Redondo 

12 85 480,17 565,17 €1.000 565,17 €1.565,17 

Soc. Filarmónica Sr 
dos Aflitos Soutocico 

39 90 1.560,55 1.650,55 €1.000 1.650,55 €2.650,55 

Sub -Total 354 835 14.165 €15.000 €10.000 €15.000 € 25.000 
Soc. Artistica e 
Musical dos Pousos 

134    €1.000 €6000 €7.000 

Total       €32.000 

A Câmara Municipal apreciou informação da Divisão d a Cultura, sobre 
apoio às filarmónicas do Concelho e tendo em conta o protocolo estabelecido entre a 
Câmara Municipal e a Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, delibera por 
unanimidade no âmbito do estipulado na alínea b) do  n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99 de 18 de Setembro, atribuir a verba correspo ndente à 2.ª parte de 2001 de 
acordo com mapa em informação em anexo, no valor to tal de €32.000. 

** 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – (CULT 46-2 4) 

N.º 2312/03 Presente o pedido do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil, solicitando 
a cedência das instalações do Teatro José Lúcio da Silva para o dia 16 de Fevereiro, das 
8H00 às 20H00, para realização do Festival da Canção Jovem da Diocese Leiria - Fátima, 
promovida por aquela entidade. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva às entidade requerentes, a 
expensas da Câmara. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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

- PROC.º 1388/02 

- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÒ MICOS – 
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2233/02 DE 16.12.02  

** 
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N.º 2313/02 PROCº N.º 1388/02 - (fl. - 25) 

De CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO , com sede no 
Seminário Diocesano - Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para remodelação de um edifício, situado em Nossa 
Senhora da Encarnação, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/12/02 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 remodelação do edifício acima refer ido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta à escala 1/2.500 ou superior,  com a totalidade da 
propriedade delimitada; 

2.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o disposto no Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

3.º prever meios adequados de extinção de incêndio,  nos termos do 
previsto na legislação em vigor; 

4.º garantir a acessibilidade e utilização de pesso as com mobilidade 
condicionada face ao disposto no Decreto-Lei n.º 12 3/97, de 22 de Maio, 
nomeadamente à zona de sanitários públicos; 

5. cumprir com o indicado no parecer do IPPAR – Ins tituto Português do 
Património Arquitectónico (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente), no 
que se refere ao acompanhamento dos trabalhos por a rqueólogo; 

6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
incluindo drenagem das águas pluviais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÒ MICOS – 
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2233/02 DE 16.12.02  

N.º 2314/02 Por ter sido publicada incorrectamente é necessário proceder à rectificação 
da deliberação n.º 2233/02, de 06.12.02. 

Assim, onde se lê “  217 alunos - Escalão B      €35,00/cada  €7.595,00 
  TOTAL                     €53.355,00” 

Deverá ler-se “278 alunos - Escalão B      €35,00/cada                     €9.730,00 

        TOTAL                     €55.490,00 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a a lteração pretendida 
ao conteúdo da deliberação n.º 2233/02, de 16 de De zembro. 

Assim a mesma passará a ter a seguinte redacção: 
“A Câmara, depois de analisados os respectivos proc essos e tendo em 

atenção o Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezemb ro, conjugado com a alínea d) do 
n.º 3 do art.º 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Set embro, delibera por unanimidade 
atribuir os seguintes auxílios económicos destinado s aos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e EBM’s: 
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1144 alunos - Escalão A ---- €40,00 /cada 
-----------------  €45.760,00. 

  278 alunos - Escalão B -     €35,00 /cada 
-------------------  €9.730,00. 

 TOTAL ----------------------------  €55.490,00 
Mais delibera transferir as respectivas verbas para  a Delegação Escolar de 

Leiria e Agrupamentos de Escolas: 
- Delegação Escolar de Leiria ---------------------- -------------------------------------------- €4.875,00  
- Agrupamento Horizontal Escolas 1.º CEB e J.I. Lei ria/Barosa -------------------- €5.485,00  
- Agrupamento Horizontal Escolas 1.ºCEB e J.I. de B arreira ,  
Azoia, Cortes, e Parceiros ------------------------ ---------------------------------------------  €4.865,00  
- Agrupamento Horizontal de Escolas de Amor, Carvide e Monte Real ---------- €5.035,00  
- Agrupamento Horizontal Escolas de Monte Redondo - ------------------------------ €6.395,00  
- Agrupamento Vertical de Escolas Rainha Santa Isab el - Carreira ---------------- €5.335,00  
- Agrupamento Vertical de Escolas de Caranguejeira --------------------------------- €3.380,00  
- Agrupamento Vertical de Escolas de Colmeias ----- ----------------------------------- €5.870,00  
- Agrupamento Vertical de Escolas de Maceira ------ ------------------------------------ €3.185,00  
- Agrupamento Vertical de Escolas de Marrazes e Reg ueira de Pontes --------- €8.065,00  
- Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins da Serr a ------------------------------- €3.000,00  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

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

reunião, eram quinze horas e quinze minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, TERESA MARIA JORGE JORDÃO, Assistente 
Administrativa Especialista, mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 30 de Dezembro de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA 

___________________________ 


