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ACTA N.º 18 
Aos 30 dias do mês de Abril 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: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

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 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 
JORGE DA SILVA Director do Departamento da 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; por parte do Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS 
ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

Os Srs. Vereadores Dr. Paulo Rabaça  e Eng.ª Isabel Gonçalves  por motivos 
devidamente justificados, estiveram ausentes da reunião. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.04.23 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 

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

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 1690/99 PROCÓPIO VICENTE 

 1064/00 HABINEVES – CONSTRUÇÕES, LDA. 

 1065/00 HABINEVES – CONSTRUÇÕES, LDA. 

 448/01 HABINEVES – CONSTRUÇÕES, LDA. 

 458/01 CÉLIO MENDONÇA BARREIRA 

 616/01 FERNANDA BERNARDES PEREIRA 

 680/01 ADELINO DE JESUS FERREIRA 

 1466/01 ARLINDO CAROLINO MENDES DA SILVA 

 54/02 NATALINA MARIA RIBEIRO LOPES 

 60/02 JOAQUIM DE OLIVEIRA GASPAR 

 188/02 PIEDADE DA CONCEIÇÃO ANTUNES CASEIRO RITO 

 235/02 MANUEL DA SILVA ANTUNES 

 319/02 HERMÍNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA MONTEIRO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE VISTORIA HIGIÉNICA: 

 3/02 JOSÉ PEDROSA SILVA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

1/00 JOSÉ PAULO DA COSTA CASEIRO E OUTRO 

8/00 EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA 

14/00 AFONSO MANUEL MENDES SANTO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S: 

T.62/98 CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LENA EM VALE 
GRACIOSO/CASAL MIL HOMENS. INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ABERTURA 
DE PROPOSTAS 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- PUBLICIDADE – JOSÉ DA SILVA 

- PUBLICIDADE – COM-SENSO ATELIER MODA PORTUGUESA, LDA. 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

- COMPARTICIPAÇÃO DE 2002 PARA O GABINETE DE APOIO TÉCNICO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO SETE 

- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE POUSOS 

PONTO NÚMERO OITO 

- PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DE 50 LUGARES DA CML – 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- FESTAS DA CIDADE – APOIO ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- LEIRIA RADICAL – V EDIÇÃO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- SUBSÍDIOS 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 0756/02 O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva perguntou em que pé se encontram o 
processo de arranjo da Praceta de Lisboa, na Quinta do Bispo, e o processo de construção 
do Parque da Quinta do Amparo, ambos na freguesia de Marrazes. 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que, relativamente à 
Praceta de Lisboa, os preços previstos para a execução das obras são muito superiores à 
expectativa inicial. Não foi por isso possível incluí-los na empreitada de requalificação já 
executada. 

Assim vai ser necessário abrir um processo de concurso específico para esta 
empreitada. 

Quanto ao projecto do Parque da Quinta do Amparo o Sr. Vereador Eng.º 
Fernando Carvalho informa que está a ser desenvolvido nos serviços no aspecto 
paisagístico. Tem porém que ser analisado do ponto de vista hidráulico e biofísico. De 
momento não se sabe em que ponto está na direcção Regional do Ambiente. 
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** 
PONTO NÚMERO UM 

N.º 0757/02 PROC.º N.º 1690/99 - (fl. - 249) 

De PROCÓPIO VICENTE, residente na Rua de S. João, n.º 59 em Telheiro, 
freguesia de Barreira, acompanhado do pedido de alteração (alteração da implantação) de 
uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26.04.02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, a provar a alteração da implantação 
da moradia a levar a efeito no local acima referido . 

** 

N.º 0758/02 PROC.º N.º 1064/00 - (fl. - 57) 

De HABINEVES - CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 
freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, 
comercial e de serviços, a levar a efeito no Lote 9 em Arrabalde d’Além, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24.04.02, 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, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de estabilização de terras junto ao lote 8, entre o 
espaço verde cedido e o confinante no lado Poente, de modo a reduzir 
significativamente a altura do muro de suporte de t erras apresentado, devendo 
prever-se um estudo paisagístico de forma a harmoni zar o pretendido com o espaço 
verde confinante; 

2.º esclarecer a localização dos receptáculos posta is de acordo com o 
Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro, devendo t er nomeadamente a possibilidade 
de acesso do exterior, junto ao espaço público; 

3.º apresentar duas colecções de elementos rectific ados, relativos ao 
projecto de arquitectura; 

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades incluindo: 
4.1 projecto electromecânico de ventilação e exaust ão de fumos; 
4.2 projecto de rede de drenagem de águas residuais  ao nível da cave; 
4.3 projecto de segurança contra riscos de incêndio  aprovado pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença 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. ” 
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6.º garantir em obra o cumprimento do Decreto-Lei n .º 123/97, de 22 de 
Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com  mobilidade condicionada, no 
que se refere aos acessos, ascensores, eventuais te lefones públicos e caixas 
multibanco. 

Mais delibera informar que, previamente a emissão l icença de utilização 
deverão encontrar-se executadas e em boas condições  de utilização, todos os 
acessos referente aos lotes confinantes. 

** 

N.º 0759/02 PROC.º N.º 1065/00 - (fl. - 57) 

De HABINEVES - CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 
freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, 
comercial e de serviços, a levar a efeito no Lote 8 em Arrabalde d’Além, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24.04.02, 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, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de estabilização de terras junto ao lote 8, entre o 
espaço verde cedido e o confinante no lado Poente, de modo a reduzir 
significativamente a altura do muro de suporte de t erras apresentado, devendo 
prever-se um estudo paisagístico de forma a harmoni zar o pretendido com o espaço 
verde confinante; 

2.º esclarecer a localização dos receptáculos posta is de acordo com o 
Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro, devendo t er nomeadamente a possibilidade 
de acesso do exterior, junto ao espaço público; 

3.º apresentar duas colecções de elementos rectific ados, relativos ao 
projecto de arquitectura; 

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades incluindo: 
4.1 projecto electromecânico de ventilação e exaust ão de fumos; 
4.2 projecto de rede de drenagem de águas residuais  ao nível da cave; 
4.3 projecto de segurança contra riscos de incêndio  aprovado pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença 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. ” 

6.º garantir em obra o cumprimento do Decreto-Lei n .º 123/97, de 22 de 
Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com  mobilidade condicionada, no 
que se refere aos acessos, ascensores, eventuais te lefones públicos e caixas 
multibanco. 
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Mais delibera informar que, previamente a emissão l icença de utilização 
deverão encontrar-se executadas e em boas condições  de utilização, todos os 
acessos referente aos lotes confinantes. 

** 

N.º 0760/02 PROC.º N.º 448/01 - (fl. - 54) 

De HABINEVES - CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 
freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, 
comercial e de serviços, a levar a efeito no Lote 7 – Parcela B em Arrabalde d’Além, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24.04.02, 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, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de estabilização de terras junto ao lote 8, entre o 
espaço verde cedido e o confinante no lado Poente, de modo a reduzir 
significativamente a altura do muro de suporte de t erras apresentado, devendo 
prever-se um estudo paisagístico de forma a harmoni zar o pretendido com o espaço 
verde confinante; 

2.º esclarecer a localização dos receptáculos posta is de acordo com o 
Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro, devendo t er nomeadamente a possibilidade 
de acesso do exterior, junto ao espaço público; 

3.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades incluindo: 
3.1 projecto electromecânico de ventilação e exaust ão de fumos; 
3.2 projecto de rede de drenagem de águas residuais  ao nível da cave; 
3.3 projecto de segurança contra riscos de incêndio  aprovado pelo Serviço 

Nacional de Bombeiros; 
4.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença 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. ” 

5.º garantir em obra o cumprimento do Decreto-Lei n .º 123/97, de 22 de 
Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com  mobilidade condicionada, no 
que se refere aos acessos, ascensores, eventuais te lefones públicos e caixas 
multibanco. 

Mais delibera informar que, previamente a emissão l icença de utilização 
deverão encontrar-se executadas e em boas condições  de utilização, todos os 
acessos referente aos lotes confinantes. 

** 
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N.º 0761/02 PROC.º N.º 458/01 - (fl. - 32) 

De CÉLIO MENDONÇA BARREIRA, residente Rua da Mata Nacional, n.º 114, 
freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de moradias em banda e muros 
de vedação, a levar a efeito na Rua do Pinhalzinho, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23.04.02, e face ao disposto no 
art.º 41.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 das moradias e muros acima  referidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno p ara alargamento do 
arruamento, estacionamento, e espaço para execução do passeio conforme o projecto 
apresentado, prevendo ainda gare junto ao arruament o para contentor de resíduos 
sólidos, bem como o redimensionamento das caldeiras  de forma que as mesmas 
possuam a área mínima 1m 2, devendo a plantação das árvores estar de acordo c om a 
indicação dos Serviços Municipais (Departamento de Ambiente e Espaços Verdes); 

2.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação do 
espaço cedido e, conforme o indicado no ponto n.º 1 ; 

3.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto ás áreas cedidas; 

4.º apresentar elementos gráficos esclarecedores de  modo a garantir o 
cumprimento do disposto no art.º 33.º do Decreto-Le i n.º 66/95, de 8 de Abril, 
relativamente a meios de primeira intervenção à ext inção de incêndios (extintores); 

5.º esclarecer a localização de condutas de ventila ção de instalações 
sanitárias interiores, de modo a dar cumprimento ao  art.º 87.º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas; 

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

7.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidade; 
8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença 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. ” 

9.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo ICERR 
– Instituto para a Conservação e Exploração da Rede  Rodoviária e EDP – Distribuição 
de Energia, S.A. (dos quais deverá ser dado conheci mento ao requerente). 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, devendo para 
o efeito garantir-se a utilização de materiais idên ticos aos existentes no local 
relativamente aos passeios, a pavimentação do estac ionamento e alargamento ao 
arruamento, assim como assegurar uma eficiente dren agem de águas pluviais junto à 
berma. 

** 
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N.º 0762/02 PROC.º N.º 616/01 - (fl. - 17) 

De FERNANDA BERNARDES PEREIRA, residente na Rua Cidade Colipo, n.º 
1605 – Andreus, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de alterações 
para adaptação de um estabelecimento destinado a salão de cabeleireiro, localizado na 
fracção “C” – r/c traseiro de um edifício, situado na Urbanização Vale Grande, Lote 2, 
freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24.04.02, 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 das alterações a levar a e feito no estabelecimento acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar projecto de redes prediais de águas e esgotos, no prazo de 
180 dias. 

Mais delibera informar que, caso pretenda publicida de e/ou toldos exterior, 
deverá ser requerido o respectivo licenciamento jun to da Divisão de Taxas e Licenças 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 0763/02 PROC.º N.º 680/01 - (fl. - 39) 

De ADELINO DE JESUS FERREIRA, residente na Rua Sá de Miranda, Lote 2 – 
1.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição acerca da proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia unifamiliar, a levar a efeito em Quinta de Santo António, Lote 19, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar a petição apresentada e considerando que a 
mesma vem alterar os motivos que estiveram na orige m da proposta de 
indeferimento, concordando com a informação prestad a pelo Departamento de Obras 
Particulares em 24.04.02, e face ao disposto no art .º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 250/94, de 15 de Outubro, 
delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de ar quitectura da moradia acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer a localização dos aparelhos de combu stão da cozinha, 
assim como respectivas condutas de evacuação de fum os, de acordo com os art.ºs 
110.º e 112.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2.º prever corrimãos junto às escadas, por motivos de segurança (art.º 45.º 
do RGEU); 

3.º apresentar corte com indicação do perfil do arr uamento e perfil original 
do terreno devidamente cotado; 

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

5.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidade; 
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6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  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. ” 

7.º apresentar estimativa orçamental rectificada, r elativamente à descrição 
dos pisos. 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação deverá apresentar a totalidade dos  alçados (existentes e 
propostos), com indicação de aterros e desaterros n o interior da propriedade, assim 
como implantação sucinta da moradia (contorno e laj es cotadas), devendo a 
implantação dos muros efectuar-se de acordo com os alinhamentos definidos no 
processo de loteamento (Lot. 31/80). 

** 

N.º 0764/02 PROC.º N.º 1466/01 - (fl. - 38) 

De ARLINDO CAROLINO MENDES DA SILVA, residente no Largo Padre 
António Faria, n.º 15, freguesia de Pousos, referente ao pedido de licença para legalização 
da arquitectura/licenciamento de anexos, levados a efeito na Rua das Cavadas, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26.04.02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, a provar o projecto de arquitectura 
da legalização dos anexos levados a efeito no local  acima referido e autorizar o 
respectivo licenciamento. 

** 

N.º 0765/02 PROC.º N.º 54/02 - (fl. - 31) 

De NATALINA MARIA RIBEIRO LOPES, residente na Rua do Fundador, n.º 
126, freguesia de Parceiros, referente ao pedido de licença para a operação urbanística que 
consta da aprovação da arquitectura de um edifício habitacional e comercial, a levar a efeito 
numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade, situada na Rua do Fundador, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23.04.02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, a provar o projecto de arquitectura 
do edifício acima referido, condicionado ao seguint e: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público, devendo medir-se 3,0m 
ao eixo arruamento, assim como 1,5m para execução d o passeio, apresentando para 
o efeito planta de implantação com indicação e quan tificação do espaço cedido, 
assim como certidão da Conservatória do Registo Pre dial rectificada quanto ás áreas 
cedidas, bem como o ónus de não fraccionamento regi stado; 
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2.º apresentar projecto de arquitectura rectificado , de forma a prever um 
afastamento de 11.0m entre o eixo do arruamento e e difício pretendido; 

3.º apresentar alçados à escala 1/50 ou 1/100, com indicação das 
construções adjacentes; 

4.º apresentar cortes longitudinais e transversais rectificativos 
abrangendo a totalidade do terreno, com indicação d o perfil do terreno; 

5.º garantir o cumprimento do art.º 22.º de Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água pa ra extinção de incêndios; 

6.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil; 
7.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 

relativos ao projecto de arquitectura; 
8.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidades; 
9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  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. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, devendo para 
o efeito garantir-se a utilização de materiais idên ticos aos existentes no local 
relativamente aos passeios e alargamento ao arruame nto, assim como assegurar uma 
eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma.  

** 

N.º 0766/02 PROC.º N.º 60/02 - (fl. - 32) 

De JOAQUIM DE OLIVEIRA GASPAR, residente na Travessa do Cemitério, n.º 
132, freguesia de Carvide, referente ao pedido de licença para a operação urbanística que 
consta da aprovação da arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito numa 
parcela de terreno a destacar, de uma propriedade situada na Rua dos Vales, freguesia de 
Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26.04.02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, a provar o projecto de arquitectura 
da moradia acima referida, devendo no prazo de 6 me ses cumprir com o seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno p ara alargamento do 
arruamento, medindo 3,0m ao eixo, assim como 1,2m p ara execução do passeio 
conforme projecto apresentado, devendo para o efeit o apresentar planta de 
implantação com indicação e quantificação do espaço  cedido, bem como certidão da 
Conservatória do Registo Predial rectificada quanto  ao destaque e áreas cedidas e, 
com o ónus de não fraccionamento registado; 

2.º garantir o cumprimento do art.º 22.º de Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água pa ra extinção de incêndios; 

3.º apresentar projectos de especialidade; 
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4.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  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. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, devendo para 
o efeito garantir-se a utilização de materiais idên ticos aos existentes no local 
relativamente aos passeios e alargamento ao arruame nto, assim como assegurar uma 
eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma.  

** 

N.º 0767/02 PROC.º N.º 188/02 - (fl. - 43) 

De PIEDADE DA CONCEIÇÃO ANTUNES CASEIRO RITO, residente na 
Travessa do Carregal, n.º 53 – Rego d’Água, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de 
licença para a operação urbanística que consta da aprovação da arquitectura de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito em Rego d’Água, Carregal – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26.04.02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, a provar o projecto de arquitectura 
da moradia e muros acima referidos, condicionado ao  seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno p ara alargamento do 
arruamento e espaço para execução do passeio confor me projecto apresentado, 
devendo para o efeito apresentar planta de implanta ção com indicação e 
quantificação do espaço cedido, assim como certidão  da Conservatória do Registo 
Predial rectificada quanto ás áreas cedidas; 

2.º apresentar planta de implantação rectificada, d e forma a garantir a 
servidão de passagem no lado Poente (4m); 

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

4.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidade; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  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 assegurar eventuais servidões de passagem para propriedades 
confinantes. 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, devendo para 
o efeito garantir-se a utilização de materiais idên ticos aos existentes no local 
relativamente aos passeios e alargamento ao arruame nto, assim como assegurar uma 
eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma.  
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** 

N.º 0768/02 PROC.º N.º 235/02 - (fl. - 94) 

De MANUEL SILVA ANTUNES, residente na Rua João Paulo II – Pereiras, 
freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de ampliação a levar a 
efeito numa moradia, situada na Rua da Fonte – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23.04.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da ampliação a levar a efeito na 
moradia acima referida, devendo no prazo de 6 meses , requerer a aprovação dos 
projectos de especialidade.  

Mais delibera informar que, para posterior licencia mento das alterações 
relativas ao muro de vedação, deverão as mesmas ser  apresentadas tendo em conta o 
processo antecedente (Proc.º n.º 1903/95) e os elem entos constantes no mesmo, 
nomeadamente no que se refere ao limite da propried ade. 

** 

N.º 0769/02 PROC.º N.º 319/02 - (fl. - 35) 

De HERMÍNIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA MONTEIRO, residente na Rua do 
Barreiro – Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de licença para a operação 
urbanística que consta da legalização de anexos (arquitectura), levados a efeito na Rua do 
Barreiro, em Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26.04.02, e face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, a provar o projecto de arquitectura 
da legalização dos anexos levados a efeito no local  acima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a relativamente às 
confrontações descritas, devendo a mesma confrontar  com caminho público; 

2.º apresentar alçados com indicação das cores e do s materiais dos 
elementos que constituem todas as fachadas e a cobe rtura; 

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

4.º apresentar no prazo de 6 meses projecto de esta bilidade. 
Mais delibera dar conhecimento à Divisão Jurídica, da informação prestada 

pelos Serviços de Fiscalização em 08.04.02 (fl. 41) . 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0770/02 PROC.º V.H. N.º 3/02 - (fl. - 12) 

De JOSÉ PEDROSA SILVA,  residente no Largo Dr. Manuel de Arriaga, n.º 3 – 
r/c, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do prédio 
onde reside e situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 39 efectuada em 13.03.02, delibera,  por unanimidade, 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 5-A/02 de 11 de Janeiro, o despacho de 26.02.02 
proferido pelo Senhor Vereador, e o qual ordenou 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 alíne a c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei já 
referida; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, Sr. Manuel Barbeiro da Costa, 
residente em Pinheiros, freguesia de Marrazes, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 
Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 6 4.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de Jan eiro, e n.º 1 do art.º 13.º do Decreto-
Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro (Regime do Arren damento Urbano), para no prazo 
de 30 dias, proceder à execução das obras de modo a  corrigir as deficiências 
constantes no referido Auto de Vistoria, do qual de verá ser dado conhecimento. 

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

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0771/02 PROC.º LOT. N.º 1/00 - (fl 87) 

De JOSÉ PAULO DA COSTA CASEIRO E OUTROS,  residente na Rua da 
Cova, 143 em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao loteamento de uma 
propriedade sita em Féteiras freguesia de Marrazes. 

Trata-se de um loteamento para a constituição de 6 lotes destinados a pavilhões 
industriais, num terreno inserido em “espaço industrial actual”, conforme Carta de 
Ordenamento do PDM, com o qual se enquadra. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 29.04.02 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento acima referido de acordo com  o Decreto-Lei 448/91, de 29 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 334/ 95, de 28 de Dezembro, 
condicionado ao seguinte: 

1.º Ceder as seguintes áreas: 
a) 1.125m2 para arruamentos; 
b) 763m 2 para passeios; 
c) 389m 2 para gares de estacionamento; 
d) 72m 2 para alargamento do cemitério; 
e) 1.166,5m2 para acessos de emergência; 
f) 1.046,5m 2 para zonas verdes; 
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2.º Apresentar os projectos de infra-estruturas no prazo de um ano, 
devidamente elaborados de acordo com os pareceres t écnicos; aquando da 
apresentação do projecto de arranjos exteriores dev erão ficar contemplados as 
árvores e respectivas caldeiras como barreira de pr otecção ao cemitério. 

3.º Garantir os estacionamentos no interior dos lot es de acordo com o 
art.º 71.º do Regulamento do PDM. 

** 

N.º 0772/02 PROC.º LOT. N.º 8/00 - (fl 412) 

De EDIFOZ SA, com sede em Pocejal – Vermoil, acompanhado de um 
requerimento solicitando alterações ao projecto paisagístico e a recepção provisória das 
obras de infra-estruturas do loteamento situado em Quinta da Carvalha, freguesia de 
Parceiros. 

De acordo com a informação da DAT a recepção das zonas verdes deverá ser 
parcial, devendo ficar cativa uma garantia bancária para assegurar a execução dos 
trabalhos em falta, devendo ser acrescido o custo do fornecimento e instalação do mobiliário 
urbano (bancos de jardim e papeleiras). 

De acordo com a informação do DOM as infra-estruturas da rede viária estão em 
condições de serem recebidas provisoriamente. 

Relativamente à rede de rega a mesma foi executada de acordo com o projecto 
aprovado conforme informação da Divisão de Espaços Verdes. 

Os SMAS, EDP e Lusitaniagás já efectuaram a recepção provisória. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 26.04.02  delibera, por unanimidade, 
aprovar as alterações ao projecto paisagístico e au torizar a recepção provisória 
parcial das infra-estruturas do loteamento e a redu ção das garantias bancárias n.º 
190.43.010025-4 para €45.989,17, n.º 190.43.010026-2  para €44.397,50 e n.º 
190.43.010027-0 para €6.205,69 que ficarão cativas até à recepção definitiva das infra-
estruturas que as mesmas caucionam, devendo para o efeito ser elaborado o 
respectivo auto de recepção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0773/02 PROC.º LOT. N.º 14/00- (fl -146 ) 

De AFONSO MANUEL MENDES SANTO,  com residência no Canadá, referente 
ao loteamento de uma propriedade sita no lugar de Casal do Ralha, freguesia de Parceiros. 

O terreno encontra-se inserido em espaço urbano do qual uma parte é espaço 
florestal, propondo-se a aprovação dos limites totais da parcela como espaço urbano. 

Relativamente ao projecto de loteamento verifica-se que a inserção do 
arruamento e a localização dos contentores do lixo foram reformulados. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 29.04.02 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento acima referido e submeter à Assembleia Municipal a 
aprovação da alteração dos limites totais da parcel a como espaço urbano nos termos 
da alínea c) e d) do n.º 2 do art.º 96.º do Regulam ento do PDM, condicionado ao 
seguinte: 

1.º Ceder as seguintes áreas: 
a) 960m2 para arruamentos; 
b) 674m 2 para passeios; 
c) 208m 2 para estacionamentos e local para contentores do l ixo; 
d) 18m 2 para Zonas verdes; 
e) 165m2 para alargamento de arruamento; 

2.º Efectuar o pagamento de €5.712,93 a favor da Câ mara Municipal, como 
compensação por área não cedida para equipamento; 

3.º Pagamento de uma comparticipação nos SMAS no va lor de €5.985,57 
para o número de fogos previstos; 

4.º Apresentar os projectos de infra-estruturas no prazo de um ano, 
devidamente elaborados de acordo com os pareceres t écnicos das respectivas 
entidades. 

** 

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 QUATRO 

CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LENA EM VAL E 
GRACIOSO/CASAL MIL HOMENS. INFORMAÇÃO DA COMISSÃO D E ABERTURA DE 
PROPOSTAS. PROC.º 62/98 

N.º 0774/02 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do n.º 2 do Art.º 47.º e 
Art.º 80.º do Dec. Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a execução da empreitada supra, foi 
presente o respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura de 
Propostas com a informação de que os concorrentes TECNOVIA AÇORES – SOCIEDADE 
DE EMPREITADAS, LDA. e MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. não reunem os requisitos 
previstos no ponto n.º 12.1 do Anúncio de Concurso relativo à qualificação dos concorrentes, 
pelo que não poderão ser admitidos para a fase de análise de propostas, assim, propõe-se à 
Câmara o seguinte: 

1 – Que, a Câmara delibere a intenção de interromper o presente concurso e 
abrir um novo Concurso Público. 

2 – Que deste facto, seja dado conhecimento aos concorrentes, bem como do 
relatório elaborado por a Comissão de Abertura de Propostas relativo à qualificação dos 
mesmos, conforme o previsto no n.º 5 e 6 de art.º 98 de Decreto Lei n.º 59/99 de 02 de 
Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e d eliberou, por 
unanimidade e de acordo com a informação constante do relatório da Comissão de 
Abertura de Propostas, a intenção de anular o respe ctivo concurso e proceder à 
abertura de um novo concurso público. 

Mais dar conhecimento da presente deliberação aos c oncorrentes. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

PUBLICIDADE – JOSÉ DA SILVA 

N.º 0775/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação de licenciamento de um toldo publicitário no seu estabelecimento, sito na Rua D. 
João Pereira Venâncio, n.º 8 na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – COM-SENSO ATELIER MODA PORTUGUESA, LD A. 

N.º 0776/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de uma bandeirola de dupla face, sito nas suas instalações na Av.ª Marquês 
de Pombal, Lote 11 r/c Loja E, em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  
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** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 

N.º 0777/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 30 de Abril de 2002, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €1.872.046,17 sendo de Operações 
Orçamentais €1.217.681,63 e de Operações de Tesouraria €654.364,51. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 

N.º 0778/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 23 a 30 de Abril c orrespondente às autorizações 
n.ºs 3118 a 3271, no montante de €729.160,57.  

** 

COMPARTICIPAÇÃO DE 2002 PARA O GABINETE DE APOIO TÉ CNICO DE LEIRIA 

N.º 0779/02 Presente documento do GAT de Leiria solicitando a comparticipação referente 
ao 1.º trimestre do corrente ano, no montante de €1.500, informando os Serviços 
Financeiros que a mesma comparticipação se cifrava até ao ano transacto e desde 1996, 
em €1.496,39 (300.000$00). 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao a brigo do art.º 10.º do 
Decreto-Lei n.º 58/79, de 29 de Março, actualizar o  valor da comparticipação trimestral 
nas despesas de funcionamento do GAT de Leiria para  o montante de €1.500. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE POUSOS 

N.º 0780/02 A Comissão Municipal de Toponímia, conforme o acordado em sua reunião 
de 23.04.2002, propõe à Câmara Municipal, atribuir os topónimos sitos na freguesia dos 
Pousos abaixo designados: 
OLHALVAS  
RUA DR.RUI FARIA , com início na Rua das Olhalvas e fim na Rotunda Santo André, 
localizada  próximo do Hospital Santo André; 
Historial:  Distinto médico leiriense, que desde muito jovem se dedicou ao desporto. Nos 
anos 1970/1980, ficou conhecido por todos os leirienses, como o melhor guarda – redes na 
modalidade de “Andebol 7”, na equipa da União de Leiria. Grande amigo de todos os 
desportistas, principalmente dos mais jovens, deu o seu contributo naquela modalidade, 
como treinador e massagista. 
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Na Faculdade de Coimbra licenciou-se em Medicina, tendo-se depois 
especializado em Medicina Desportiva, área que sempre exerceu com grande 
profissionalismo, tendo sido o médico oficial da Selecção Nacional de Andebol. 
ANDRINOS 
RUA DA HORTINHA,  com início na Travessa da Hortinha e com fim na Travessa José 
Roda; 
Historial: Atribui-se esta denominação por estar localizada em terrenos que em tempos 
foram agrícolas; 
TRAVESSA JOSÉ RODA , com início na Rua José Roda e sem fim definido; 
CANTO DA RUA PRINCIPAL, com início na Rua Principal e sem fim definido; 
TOURIA 
RUA DA BOUÇA , com início na Avenida Principal e sem fim definido; 
Historial:  Atribui-se esta denominação porque em tempos assim era conhecida; 
VIDIGAL 
RUA DO CARVALHAL , com início na Av. Principal e sem fim definido; 
Historial: Atribui-se esta denominação porque em tempos assim era conhecida. 

Propõe a Comissão, que seja atribuído o topónimo PRACETA DR. ALBERTO 
FERREIRA, com início na Rua Luís Titto S. Pereira Bandeira e sem saída sito na freguesia 
de Leiria. 

Propõe também que seja rectificado o último parágrafo do historial de JOÃO 
CABRAL, constante da deliberação nº.1721/01 da acta n.º 27 de 2001.07.04, passando a 
ler-se “ Investigador autodidacta da história local de Leiria, produziu a obra mais significativa 
sobre o período contemporâneo de Leiria, com o título “ANAIS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA”, 
assim como a “HISTÓRIA DA MÚSICA”. 

E ainda, que seja rectificado o historial de INÁCIO AIRES DE AZEVEDO, 
constante da deliberação nº.0681/02, da acta n.º 15 de 2002.04.16, onde se lê “Nascido a 
25 de Março de 1883“, deverá ler-se “Nascido a 25 de Março de 1833”. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e usando da  competência 
prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
delibera, por unanimidade, atribuir os topónimos pa ra a freguesia de Pousos abaixo 
discriminados: 
OLHALVAS  
RUA DR.RUI FARIA, com início na Rua das Olhalvas e fim na Rotunda Santo André, 
localizada próximo do Hospital Santo André; 
ANDRINOS 
RUA DA HORTINHA, com início na Travessa da Hortinha  e com fim na Travessa José 
Roda; 
TRAVESSA JOSÉ RODA, com início na Rua José Roda e s em fim definido; 
CANTO DA RUA PRINCIPAL, com início na Rua Principal  e sem fim definido; 
TOURIA 
RUA DA BOUÇA, com início na Avenida Principal e sem  fim definido; 
VIDIGAL 
RUA DO CARVALHAL, com início na Av. Principal e sem  fim definido; 

Delibera ainda atribuir o topónimo PRACETA DR. ALBE RTO FERREIRA, 
com início na Rua Luís Titto S. Pereira Bandeira e sem saída sito na freguesia de 
Leiria. 
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Mais delibera proceder às seguintes rectificações: 
- o último parágrafo do historial de JOÃO CABRAL, c onstante da 

deliberação n.º 1721/01 da acta n.º 27 de 2001.07.0 4, passando a ler-se “ Investigador 
autodidacta da história local de Leiria, produziu a  obra mais significativa sobre o 
período contemporâneo de Leiria, com o título “ANAI S DO MUNICÍPIO DE LEIRIA”, 
assim como a “HISTÓRIA DA MÚSICA”. 

- o historial de INÁCIO AIRES DE AZEVEDO, constante  da deliberação n.º 
0681/02, da acta n.º 15 de 2002.04.16, onde se lê “ Nascido a 25 de Março de 1883“, 
deverá ler-se “Nascido a 25 de Março de 1833”. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DE 50 LUGA RES DA CML – 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS DE LEIRIA 

N.º 0781/02 Presente o ofício n.º 02/117 datado de 05.04.02 da APS-Associação 
Portuguesa de Surdos – Delegação de Leiria, solicitando a cedência do autocarro de 50 
lugares nos dias 23 a 26 de Maio, alegando que só assim poderão assegurar o transporte 
dos jogadores estrangeiros para participarem no I Torneio “Cidade de Leiria” Internacional 
de Futsal de Surdos, com chegada ao aeroporto de Lisboa no dia 23 e partida no dia 26. 
Também necessitarão do autocarro para as visitas à zona de Leiria e deslocações dos 
jogadores entre o pavilhão e o local de estadia dos mesmos. 

A Câmara, delibera, por unanimidade autorizar a ced ência com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

FESTAS DA CIDADE 2002 – APOIO ÀS ACTIVIDADES DESPOR TIVAS 

N.º 0782/02 Pelo Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
orçamento e respectivo apoio relativo às Actividades Desportivas inseridas nas Festas da 
Cidade, que abaixo se transcreve: 
- União Desportiva de Leiria, “1.º Torneio Futebol Iniciados Cidade de Leiria” »»» 

assegurar o transporte das 3 equipas convidadas e oferta de lembranças aos 
participantes; 

- Clube de Basquetebol de Leiria, “IV Torneio Internacional CBL/2002” – Cidade de Leiria” 
»»»                                                                                                                       €1.000,00; 

- União de Ciclismo de Leiria, “19.º Circuito da Cidade de Leiria 2002” »»»         €1.000,00; 
- Centro Internacional de Ténis de Leiria, “Torneio Cidade de Leiria” »»»               €325,00; 
- CERCILEI, “XXVII Sarau de Actividades Corporais – VII Internacional” »»»      €2.500,00. 
- Total                   »»»€4.825,00 

Analisando o assunto a Câmara delibera por unanimid ade, aprovar o 
orçamento apresentado e mandar pagar as importância s acima mencionadas às 
respectivas entidades, bem como, assegurar os trans portes das 3 equipas 
convidadas para o “1.º Torneio de Iniciados Cidade de Leiria” e as respectivas ofertas 
aos participantes no Torneio. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PONTO NÚMERO DEZ 

LEIRIA RADICAL – V EDIÇÃO 
N.º 0783/02 Pela Sr.ª Presidente, foi presente o projecto relativo à 5.ª edição do “Leiria 
Radical“, elaborado pelo Pelouro da Juventude desta autarquia. 

LEIRIA RADICAL 
V Edição 

I - Datas de Realização 
1 a 9 de Junho de 2002 

II - Objectivos 
Pretende-se que o "Leiria Radical V", alcance os seguintes objectivos: 
• Proporcionar aos Jovens um espaço de convívio e ocupação de tempos livres saudável; 
• Sensibilizar a comunidade em geral e os Jovens em particular para a relevância dos 

desportos designados por "Radicais"; 
• Promover os "Desportos Radicais". 

III - Público - Alvo 
• Ensino Pré – Escolar; 
• Escolas do 1.º Ciclo; 
• Escolas do 2.º e 3.º Ciclos; 
• Ensino Secundário; 
• Colégios; 
• Ensino Superior; 
• Instituições Particulares de Solidariedade Social;  
• Associações de Estudantes; 
• Associações Juvenis; 
• Agrupamentos de Escuteiros; 
• Grupos Informais de Jovens; 
• Clubes e Colectividades; 
• Sociedade Civil. 

IV - Actividades 
O “Leiria Radical V” pretende fomentar as seguintes  actividades: 

Recintos / Actividades Local Destinatários 
(Participação)  

Calendário / 
Horário  

  1 
Parede Escalada, Slide, Rappel, 
Matraquilhos Humanos, Ponte 
Himalaia, Volley, Super Air Ball, Tiro 
com Arco, Bungee Soccer, Air Bungy,  
Bungee Run, Insuflável Obstáculos, 
Aeróbica, Canoagem, Kaiak Pólo, 
Oficina Carros Madeira, Jogos 
Tradicionais e AeroTrim.  

 
 

Jardim St.º Agostinho 
Leiria 

 
 

Geral 

 
1 a 9 Junho 

 
10.00H – 13.00H 
14.00H – 20.00H 

  2 
Orientação, BTT, Tiro com Arco, 
Rappel e Zarabatana. 

 
Lagoa da Ervedeira 

 
2.º e 3.º Ciclos 

Secundário 
Superior 

8 Junho 
8.00H – 14.00H 
13.00H –19.00H   
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  3 
Karting  -  Eliminatórias 
 
Final 

 
Kartódromo dos Milagres 

 
3.º Ciclo 

Secundário 
Superior 

3 a  6 Junho 
14.00H – 17.00H  

7 Junho  
19.00H – 22.00H 

 

  4 
 
Espeleologia 
 
 
Passeios Pedestres 
 

 
Serra d´ Aire e 

Candeeiros 

 
3.º Ciclo 

Secundário 
Superior 

8 Junho 
 

 9 Junho 
8.30H – 13.30H 

  5 
 
Skate 
 
 
 
3 ª Etapa Circuito Nacional de Street 
Skate Amador  

 
Parque da 

cidade 

 
3.º Ciclo 

Secundário 
Superior 

 
1 a 8 Junho 

 
- 
 

8 Junho 
 

11.00H – 19.00H 
  6 
Corrida de Carros de Madeira 
 
 

 
Pousos / São Romão 

3.º Ciclo 
Secundário 

Superior 
 

9 Junho 
 

8.30H – 13.00H 
14.00H – 17.00H  

 7 
 
“1º Rebenta Rodas – Passeio Radical 
BTT” 

 
Monte Real 

 
3.º Ciclo 

Secundário 
Superior 

 
1 Junho 

 
9.00H – 13.30H 

V - Apoios 
Será ainda relevante para a concretização do “Leiria Radical V” garantir apoio junto das 
seguintes entidades: 
• Juntas de Freguesia; 
• Bombeiros Voluntários e Municipais de Leiria; 
• PSP e GNR; 
• Órgãos de Comunicação Social Locais; 
• Órgãos de Comunicação Social Nacionais; 
• Patrocinadores diversos. 

VI - Parceiros envolvidos 
• Associações Juvenis 
• Associações de Estudantes 
• Agrupamentos de Escuteiros 
• Clubes e Colectividades 
O orçamento previsto para a iniciativa “Leiria Radical” é de €50.000 (Cinquenta Mil Euros). 
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Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, aprovar a 
proposta referente ao “Leiria Radical” bem como as despesas inerentes à realização 
do evento, orçadas em €50.000 (Cinquenta Mil Euros) , considerando que nos termos 
da alínea f) do art.º 13.º da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, os municípios dispõem 
de atribuição no domínio dos Tempos Livres e despor to e que de acordo com a alínea 
b) do n.º 2 do art.º 21.º da citada Lei é competênc ia dos órgãos do município apoiar 
actividades desportivas e recreativas de interesse municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 

SUBSÍDIOS 

N.º 0784/02 Retirado.  

** 

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: 

- CENTRO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO DE AP OIO 

- EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA N.º 19 PARA A CONSTRUÇÃO DA  
“VARIANTE SUL DE LEIRIA – 3.º TROÇO”, DE QUE É PROP RIETÁRIO 
JOAQUIM DE SOUSA SALADA. PROC.º N.º 226/02 – EXPROP RIAÇÃO”, 
DO 3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE 
LEIRIA. 

** 

CENTRO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO DE APOI O 

N.º 0785/02 Presente o ofício do Centro de Apoio ao Ensino Superior (CAES), registo de 
entrada n.º 10209, no qual é solicitado o apoio da Câmara Municipal de Leiria para a 
impressão do guião da celebração “Benção dos Finalistas”. 
 Considerando que: 
a) A actividade é conjunta entre o Centro de Apoio ao Ensino Superior e as Comissões de 

Finalistas de todas as Escolas do Ensino Superior de Leiria; 
b) A actividade representa um marco importante na vida de centenas de jovens que estão a 

concluir o seu percurso de formação; 
c) O envolvimento de cerca de 7 centenas de jovens (leirienses, ou que nesta cidade 

conviveram durante alguns anos) e suas famílias, traduz o expressivo significado que a 
actividade representa para a comunidade leiriense; 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos do 
art.º 20.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, o s Municípios dispõem de atribuições 
no âmbito do Património, cultura e ciência , delibera por unanimidade, de acordo com 
a alínea g), do n.º 2, do art. 20.º da supracitada Lei e com a alínea b) do n.º4 do art.º 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, apoiar a  iniciativa assumindo a impressão 
do guião, de acordo com a informação do Gabinete de  Imprensa (Orçamento de € 
1.388,00 + IVA à taxa legal em vigor). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA N.º 19 PARA A CONSTRUÇÃO DA  “VARIANTE SUL DE 
LEIRIA – 3.º TROÇO”, DE QUE É PROPRIETÁRIO JOAQUIM DE SOUSA SALADA. 
PROC.º N.º 226/02 – EXPROPRIAÇÃO”, DO 3.º JUÍZO CÍV EL DO TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA DE LEIRIA. 

N.º 0786/02 Presente o despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara, em 26 
de Abril de 2002, cujo teor se transcreve: 

“DESPACHO 
Expropriação da Parcela n.º 19 para a construção da “Variante Sul de Leiria – 3.º 

Troço”, de que é proprietário Joaquim de Sousa Salada. 
“Processo n.º 226/02 – Expropriação”, do 3.º Juízo Cível do Tribunal 

Judicial da Comarca de Leiria. 
No uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, e atendendo ao prazo fixado no art.º 60.º do Código das 
Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, bem como ao teor das 
comunicações da advogada Dr.ª Ana Cristina Vigarinho constantes de “fax” de 25 de Março 
de 2002 e de ofício com entrada n.º 011624, de 16 de Abril de 2002, decido o seguinte: 

- que se responda no recurso apresentado pelo expropriado Joaquim de Sousa 
Salada; 

- que, nesse processo, sejam indicadas as seguintes testemunhas: 
• Arq.ª Maria Cristina Miguéns Gil, com domicílio profissional na Câmara 

Municipal de Leiria; 
• Arq.ª Maria Helena Veludo Vieira Pereira, residente na Av. Marquês de 

Pombal, n.º 15, r/c Dt.º, 2410-152 Leiria; 
• Arq.º Rui Manuel Reis Alves, residente na Rua de Santo Amaro, n.º 38, 3.º 

Dt.º, 1200-803 Lisboa. 
- que, para servir de perito, seja indicado o Eng.º Civil Fernando Eduardo 

Loureiro Malhó, com domicílio profissional na Câmara Municipal de Leiria. 
Mais decido concordar com o teor do Acórdão Arbitral e com o do Laudo de 

Arbitragem que integra os fundamentos que presidiram à fixação do valor da indemnização 
em 28225,00 Euros (vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco euros), o qual difere apenas 
1688,15 Euros (mil seiscentos e oitenta e oito euros e quinze cêntimos) em relação ao que 
havia sido proposto ao expropriado, na fase de expropriação amigável, pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

Por último, decido ordenar que este meu despacho seja presente à próxima 
reunião do Executivo Camarário.” 
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A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade, ao abrigo do disposto n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, ratificar o despacho proferido pela Senho ra Presidente da Câmara, em 26 
de Abril de 2002. 

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 quarenta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do 
Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 

 
 
 
 
 


