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ACTA N.º 15 
Aos 16 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. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

  

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

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

** 

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. Hélder Roque , Dr. José Manuel Silva  e Dr.ª Maria 
Manuela Santos  por motivos devidamente justificados, estiveram ausentes da reunião. 

** 

A Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves chegou às quinze horas e cinco 
minutos quando estava em discussão o Ponto Número Oito, deliberação n.º 0681/02. 

** 
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APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.04.09 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 1527/99 DOMINGUES – ACTIVIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, LDA. 

 18/01 ANTÓNIO LOPES 

 499/01 LUCIANO FERREIRA FILIPE 

 805/01 PEDRO JOSÉ PIRES MIRANDA E OUTRA 

 1431/01 OURILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. 

 1512/01 ABÍLIO MANUEL FERREIRA 

 1513/01 LUÍS ALBERTO SANTOS MOTA FERREIRA 

 341/02 FRANCLIM ROSA FERREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

21/90 PARDAL & RAMOS, LDA. 

41/96 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS 

7/97 MANUEL HERMÍNIO DOMINGUES HELENO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PEDIDO DE VIABILIDADE PARA LOTEAMENTO: 

4/00 GASTÃO MANUEL OLIVEIRA NEVES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- PUBLICIDADE – HELENA NUNES PACHECO PAIXÃO - ENT.14490/01 

- PUBLICIDADE – HAWORTH PORTUGAL, SA. - ENT.513/97 
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- PUBLICIDADE – CARVALHOS & FERREIRA, LDA. - ENT.656/98 

- PUBLICIDADE – CATARINA GOMES NARCISO OLIVEIRA - ENT.29236/00 

- PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. - ENT.25041/01 

- PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. - ENT.25042/01 

- PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. - ENT.25043/01 

- PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. - ENT.25045/01 

- PUBLICIDADE - TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, SA. 

- RENOVAÇÃO DE CARTÕES DE ACESSO AO MERCADO DO FALCÃO, DE 
FEIRANTE E DE VENDEDOR AMBULANTE 

- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA – DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 0532/02 – MERCADO DO FALCÃO – 
CADUCIDADE DO DIREITO AOS LUGARES 

PONTO NÚMERO CINCO 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

- RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2001 – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA O MERCADO DO LEVANTE 

- REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNS DO CENTRO 
ASSOCIATIVO MUNICIPAL - ALTERADO 

PONTO NÚMERO SETE 

- LARANTIGO, SOC. DE CONSTRUÇÕES, SA. – VENDA DO LOTE 8 DA ZONA 
INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS À FIRMA IMOCASH – IMOBILIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO, SA. 

- MOLDURALIZ, LDA – COMÉRCIO DE MOLDURAS E ANTIGUIDADES - 
CELEBRAÇÃO CONTRATO DE ARRENDAMENTO LOJA 06/1.1 DO EX-MERCADO 
SANTANA, ADJUDICADO EM HASTA PÚBLICA A 2001-09-21 

PONTO NÚMERO OITO 

- TOPONÍMIA DAS FREGUESIAS DE LEIRIA E MARRAZES 

PONTO NÚMERO NOVE 

- INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO 
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PONTO NÚMERO DEZ 

- RELATÓRIO DE CONTAS DA LEIRISPORT, EM DO ANO DE 2002 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 491/02 DE 19.03.02 RELATIVA AO ABRIL 
JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – “NÚCLEO DE DESPORTOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA” 

- ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 490/02 DE 19.03.02 RELATIVA AO ABRIL 
JUVENIL – ACORDO DE COLABORAÇÃO – GRUPO RECREATIVO, CULTURAL E 
DESPORTIVO “OS UNIDOS DE CASAL DOS CLAROS E COUCINHEIRA” 

- PAAJ – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL – APOIO PONTUAL I 
/ ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE LEIRIA 

- PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA – CERCILEI 

- PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA – LAR DE ST.ª 
ISABEL 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2002/2003 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA CARANGUEJEIRA – VERBA PARA 
APETRECHAMENTO DO 1.º CEB/JARDIM DE INFÂNCIA DE PALMEIRIA 

- GRUPO SÓCIO-CARITATIVO DA PARÓQUIA DOS MILAGRES – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO – CENTRO SOCIAL E 
PAROQUIAL DOS POUSOS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 
DA CML 

- ASSISTÊNCIA SOCIAL ADVENTISTA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- RANCHO FOLCLÓRICO “GRUPO ALEGRE E UNIDO” – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- COMISSÃO DESPORTIVA E CULTURAL DAS OBRAS SOCIAIS DA CML – PEDIDO 
DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS EDUCATIVOS – ESCOLAS EB 2,3 
E SECUNDÁRIAS 

- APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

- ASSOCIAÇÃO MENUHIN PORTUGAL – PEDIDO DE PARECER PARA 
RECONHECIMENTO DE “UTILIDADE PÚBLICA” 
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PONTO NÚMERO TREZE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

- SUBSÍDIOS 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 0404/02, ACTA N.º 9, DE 2002.03.05 – 
PEDIDO DE APOIO PARA DESLOCAÇÃO AO ESTRANGEIRO DO RANCHO 
FOLCLÒRICO “AS PINHOEIRAS” – A-DO-BARBAS – MACEIRA 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0650/02 PROC.º N.º 1527/99 - (fl. - 108) 

De DOMINGUES – ACTIVIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES, LD A. com 
sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 1115, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura para legalização das alterações, levadas a efeito num Restaurante 
Snack-Bar sito no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11.04.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura par a legalização das alterações 
acima referidas, condicionado a apresentar os respe ctivos projectos de 
especialidades no prazo de 180 dias. 

** 

N.º 0651/02 PROC.º N.º 18/01 - (fl. - 34) 

De ANTÓNIO LOPES, residente no Largo Dr. Manuel de Arriaga, n.º 18, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar a efeito num 
edifício habitacional sito na Rua D. Afonso Henriques n.ºs 2 e 4, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11.04.02, 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 alterações acima refer idas, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21/02 
(segurança contra incêndios) relativamente a: 

1.1 art.ºs 22.º e 47.º (disponibilidades de água e meios de extinção de 
incêndios); 

1.2 art.º 35.º (ventilação dos caminhos de evacuaçã o); 
2.º assegurar o cumprimento do Código Civil relativ amente à propriedades 

confinantes; 
3.º garantir um afastamento mínimo de 0,40m entre o  esquentador e o 

fogão de acordo com o “Código de boa prática de tec nologia dos gases 
combustíveis), com condutas independentes; 

4.º durante a execução da obra deverá assegurar a c irculação no local em 
condições de segurança, bem como as infra-estrutura s existentes no arruamento que 
não deverão ser deterioradas; 
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5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias;  
6.ºapresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €2000,00 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. ” 

** 

N.º 0652/02 PROC.º N.º 499/01 - (fl. - 5) 

De LUCIANO FERREIRA FILIPE, residente na Rua do Outeiro, 400, em Feijão, 
freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura de alteração de uso de um 
estabelecimento comercial para lavandaria, a levar a efeito num bloco misto sito na Rua da 
Escola, Lote 7 da Urbanização Planalto, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11.04.02, 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 da alteração de uso acima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no parecer emitido pelo Centro de Saúde; 
2.º prever meios de extinção de incêndios de forma a dar cumprimento ao 

disposto na Portaria n.º 1372/2001 (2.ª Série), de 24 de Julho; 
3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, 

nomeadamente: 
3.1 projecto de redes prediais de águas e esgotos: 
3.2 projecto electromecânico de exaustão e ventilaç ão; 
3.3 projecto acústico (Decreto-Lei n.º 292/00, de 1 4/11) 

** 

N.º 0653/02 PROC.º N.º 805/01 - (fl. - 36) 

De PEDRO JOSÉ PIRES DE MIRANDA E OUTRA, residente na Rua Bulhão 
Pato, 3-2.º esq.º, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, referente ao projecto de 
arquitectura de um edifício misto de habitação e comércio, a levar a efeito em Arrabalde da 
Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12.04.02, 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 do edifício acima referido , condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer quanto à discrepância entre a área i ndicada na certidão de 
finanças e a indicada nos elementos gráficos sendo esta de valor inferior; 

2.º garantir os alinhamentos (do lado Sul) definido s nos estudos do plano 
de pormenor e construções em execução; 
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3.º garantir a acessibilidade e circulação viária n o arruamento existente do 
lado Nascente; 

4.º transmitir ao requerente o teor do parecer emit ido pala Força Aérea; 
5.º apresentar documento comprovativo de desafectaç ão do espaço em 

causa do Perímetro de Rega; 
6.º garantir a acessibilidade de viaturas de bombei ros à zona de 

estacionamento (logradouro do lado Norte), devendo o pé direito livre mínimo na 
passagem de acesso sob o edifício ser no mínimo de 4,50m; 

7.º reformular o projecto de modo a cumprir com o d isposto no Decreto-Lei 
n.º 64/90 de 21/02 (segurança contra incêndios) rel ativamente a: 

7.1 Cap. V art.º22.º (relativamente à disponibilida de de água e meios de 
extinção de incêndios); 

7.2 art.º 35.º (Ventilação dos caminhos de evacuaçã o ); 
7.3 art.º 47.º (Disponibilidades de água e meios de  extinção de incêndios); 
8.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95 de 08/04 

relativamente à segurança contra incêndios nos espa ços de estacionamento na cave 
nomeadamente no que se refere a: 

8.1 Cap. III (elementos de construção); 
8.2 Cap. IV, n.º 2 art.º 15.º (n.º 2 alínea a), o v estíbulo da cave deverá ser 

separado da área de estacionamento por parede, gara ntindo a classe de resistência 
ao fogo CF 90); art.ºs 16.º a 20.º (relativamente a o controlo de fumo nas escadas e 
câmaras corta fogo; controlo de poluição de ar nas câmara corta fogo; saída para o 
exterior do parque e sinalização de segurança); 

8.3 Cap. V (iluminação eléctrica); 
8.4 Cap. VII e VIII (controlo da poluição de ar e f umo nos pisos); 
8.5 Cap. IX , art.º 33º nº 1 (extintores e caixas d e areia); 
8.6 Cap. XI (condutas e ductos); 
8.7 Cap. XII (drenagem de águas residuais); 
9.º A sala de condomínio deve ser dotada das devida s condições de 

salubridade, nomeadamente ventilação de acordo com o art.º 15.º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas; 

10.º assegurar o cumprimento do art.º 1360.º do Cód igo Civil, relativamente 
às propriedades confinantes (lado Poente); 

11.º ceder ao domínio público e privado da Câmara M unicipal de Leiria as 
áreas indicadas na folha 93 (planta de cedências – des. 8a) com excepção da área de 
logradouro do lado Norte que deverá ter estatuto de  espaço privado de uso público, 
bem como o espaço na frente do edifício do lado Sul  sobre a zona de cave, devendo 
apresentar certidão da conservatória rectificada fa ce ao mesmo; 

12.º previamente à emissão da licença de utilização  deverá verificar-se a 
execução das infra-estruturas dos espaço a ceder ao  domínio público nomeadamente 
os destinados a alargamento de via, estacionamento e passeio com materiais 
semelhantes aos existentes na zona e, de acordo com  as indicações a fornecer pelos 
Serviços de Fiscalização Municipal; 

13.º os espaços de comércio e serviços abrangidos p or legislação 
específica deverão ser objecto de posterior licenci amento; 

14.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto- Lei n.º 123/97 de 22/05 
relativamente à acessibilidade de pessoas com mobil idade condicionada, 
nomeadamente no que se refere ao acesso ao edifício  e aos espaços comerciais com 
áreas superiores a 150m2; 
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15.º apresentar os projectos de especialidade no pr azo de 180 dias 
incluindo: 

15.1 projecto electromecânico de elevadores; 
15.2 projecto de drenagem de águas pluviais relativ o aos espaços a ceder 

ao domínio público, bem como áreas envolventes do e difício, devendo prever-se a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado com indicação da respectiva secçã o 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; 

16.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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. ” 

** 

N.º 0654/02 PROC.º N.º 1431/01 - (fl. - 44) 

De OURILIZ-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. com sede na Rua das 
Abertas, 21 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 
relativo à licença para a operação urbanística que consta de construção de um conjunto 
habitacional (três moradias em banda), a levar a efeito na Travessa da Mata Nacional, Casal 
Novo, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11.04.02, 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  acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder faixa de terreno ao domínio público para execução do passeio 
conforme projecto apresentado, devendo para o efeit o apresentar planta de 
implantação com indicação e quantificação do espaço  cedido, assim como certidão 
da Conservatória do Registo Predial rectificada qua nto às áreas cedidas; 

2.º apresentar projecto de arquitectura rectificado  de modo a prever 
afastamento mínimo de 6m a tardoz (lado oposto ao a rruamento); 

3.º apresentar elementos gráficos esclarecedores de  modo a garantir-se o 
cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 66/95 de  08/04, relativamente a: 

3.1.1 detecção de monóxido de carbono e incêndios ( art.º 27.º, 28.º e 31.º); 
3.1.2 o passeio marginando a rampa deverá ser sobre levado pelo menos 

0.08m em relação à rampa (art.º 13.º); 
4.º garantir o cumprimento do art.º 22.º do Decreto -Lei n.º 64/90, de 12/02, 

relativamente a fornecimento de água para extinção de incêndios; 
5.º apresentar alçados com indicação das cores e ma teriais dos elementos 

que constituem todas as fachadas e a cobertura; 
6.º apresentar cortes rectificados relativamente a cotas de soleira 

indicadas; 
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7.º prever receptáculos postais de acordo com o Dec reto-Regulamentar n.º 
8/90 de 6 de Abril, com a redacção dada pelo Decret o-Regulamentar n.º 21/98 de 4 de 
Setembro, devendo ter nomeadamente a possibilidade de acesso do exterior, junto ao 
espaço público; 

8.º apresentar no prazo de 6 meses: 
8.1 duas colecções completas de elementos rectifica dos, relativos ao 

projecto de arquitectura; 
8.2 projectos de especialidades; 
9.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. ” 

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, bem 
como assegurar uma eficiente drenagem de águas pluv iais junto à berma. 

** 

N.º 0655/02 PROC.º N.º 1512/01 - (fl. - 39) 

De ABÍLIO MANUEL FERREIRA, residente em Rua da Esperança, Quinta do 
Vale Verde, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta de licença para a construção de um edifício destinado a armazém, a 
levar a efeito em Aguadinha, Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12.04.02, 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, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura do edifício acima referido, condici onado ao seguinte: 

1.º dar conhecimento ao requerente do teor do parec er emitido pela Força 
Aérea; 

2.º os muros propostos deverão implantar-se a 5,0m do eixo da via do lado 
Poente; 

3. as fundações dos muros acima referidos não dever ão exceder os limites 
da propriedade; 

4.º no caso de se pretender a utilização do espaço em causa para fins 
específicos deverá o mesmo ser objecto de posterior  licenciamento de acordo com a 
legislação aplicável; 

5.º assegurar a ventilação dos w/c interiores de ac ordo com o art.º 87.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

6.º prever o alargamento do arruamento confinante d e modo a prever-se 
uma faixa de rodagem com 3.25m acrescido de 1.50m d estinado a passeio; 

7.º previamente à emissão da licença de utilização,  o espaço acima 
indicado deverá ser cedido ao domínio público devid amente infra-estruturado, com 
materiais semelhantes aos existentes na zona; 
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8.º apresentar certidão da conservatória rectificad a face ao mesmo; 
9.º requerer a aprovação dos projectos de especiali dade no prazo de seis 

meses e apresentar projecto de drenagem de águas pl uviais relativo aos espaços a 
ceder ao domínio público bem como áreas envolventes  do edifício, devendo prever-se 
a construção de colector para drenagem das referida s águas pluviais até um meio 
receptor adequado com indicação da respectiva secçã o 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; 

10.º previamente à emissão da licença deverá cumpri r com o indicado na 
comunicação da EDP-Distribuição Energia, SA (o qual  deve ser transmitido ao 
requerente) 

11.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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. ” 

** 

N.º 0656/02 PROC.º N.º 1513/01 - (fl. - 37) 

De LUÍS ALBERTO DOS SANTOS MOTA FERREIRA, residente na Rua Fonte 
de Alfena, 12 – Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, referente ao 
projecto de arquitectura da operação urbanística que consta de licença para a construção de 
um edifício destinado a armazém, a levar a efeito em Aguadinha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12.04.02, 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, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da obra acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1.º dar conhecimento ao requerente do teor do parec er emitido pela Força 
Aérea; 

2.º os muros propostos deverão implantar-se a 5,0m do eixo da via do lado 
Poente; 

3.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a  executar não devendo 
estes e os confinantes com a via pública, exceder 1 ,50m de altura; 

4.º as fundações dos muros acima referidos não deve rão exceder os limites 
da propriedade; 

5.º no caso de se pretender a utilização do espaço em causa para fins 
específicos, deverá o mesmo ser objecto de posterio r licenciamento, de acordo com a 
legislação aplicável; 

6.º assegurar a ventilação dos w/c interiores de ac ordo com o art.º 87.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

7.º prever o alargamento do arruamento confinante d e modo a prever-se 
uma faixa de rodagem com 3.25m acrescido de 1.50m d estinado a passeio; 

8.º préviamente à emissão da licença de utilização,  o espaço acima 
indicado deverá ser cedido ao domínio público devid amente infra-estruturado com 
materiais semelhantes aos existentes na zona; 
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9.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a face ao mesmo; 
10.º requerer a aprovação dos projectos de especial idades no prazo de seis 

meses e apresentar projecto de drenagem de águas pl uviais relativo aos espaços a 
ceder ao domínio público, bem como áreas envolvente s do edifício, devendo prever-
se a construção de colector para drenagem das refer idas águas pluviais até um meio 
receptor adequado com indicação da respectiva secçã o 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; 

11.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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. ” 

** 

N.º 0657/02 PROC.º N.º 341/02 - (fl. - 13) 

De FRANCLIM ROSA FERREIRA, residente na Rua 25 de Abril n.º 92, em 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura relativa à 
operação urbanística que consta de licença para demolição de uma edificação sita na Rua 
25 de Abril, 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  12.04.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da demolição acima referida e, 
autorizar o respectivo licenciamento, devendo asseg urar-se durante os trabalhos, a 
segurança das construções confinantes, bem como a c irculação na via em condições 
de segurança. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0658/02 PROC.º LOT. N.º 21/90- (fl175) 

De PARDAL & RAMOS, LDA, com sede em Cova das Faias n.º2 R/C em 
Marrazes, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção definitiva das obras de 
infra-estruturas do loteamento situado em Rego d’Água freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12.04.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante dos Termos de Garantia n.sº 01 e n.º 03, emitidas pela Caixa geral de 
Depósitos em 20.09.91, devendo para o efeito ser el aborado o respectivo auto de 
recepção. 

** 
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N.º 0659/02 PROC.º LOT. N.º 41/96 (fl.435) - Retira do. 

** 
N.º 0660/02 PROC.º LOT. N.º 7/97 - (fl 250) 

De MANUEL HERMÍNIO DOMINGUES HELENO , residente em Quinta da 
Figoeira – Tourinha em Azueira, referente ao loteamento de uma propriedade sita na Rua da 
St.ª Clara, freguesia de Monte Real. 

O requerente deu cumprimento aos pontos 4 e 5 do ofício n.º 2853 de 16.03.01. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 15.04.02 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento acima referido, condicionado  ao seguinte: 

- Ceder as seguintes áreas: 
a) 1195m2 para equipamento e zonas verdes; 
b) 125m 2 para estacionamento; 
c) 205,9m 2 para passeios; 

- Apresentar os projectos de infra-estruturas devid amente elaborados de 
acordo com o ofício n.º2853 datado de 16.03.01. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0661/02 PROC.º INF. N.º 4/00 (fl. 57) 

De HERDEIROS DE GASTÃO AIRES NEVES , com residência na Rua 28 de 
Maio n.º 15 1.º esq.º em Monte Real, referente ao pedido de viabilidade para lotear uma 
propriedade sita no lugar de Várzeas freguesia de Souto da Carpalhosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 15.04.02 , cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe não ser viável a pretensão pelos motivos nela indicados, 
delibera por unanimidade, notificar o requerente no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“Trata-se de um pedido de viabilidade para a consti tuição de 6 lotes, 
destinados a habitação unifamiliar, num terreno ins erido em espaço urbano e em 
“outros solos agrícolas”. 

Encontram-se presentes os pareceres dados pelas ent idades. 
De acordo com o parecer do ICERR verifica-se que o “...terreno em questão 

está dentro da faixa de traçados, devendo ser respe itada  a faixa de reserva aprovada, 
que nesta zona inviabiliza o deferimento deste pedi do...”. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no De creto-Lei 448/91, de 29 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 334/ 95, de 28 de Dezembro. 

** 
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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** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

PUBLICIDADE – HELENA NUNES PACHECO PAIXÃO (ENT.1449 0/01) - ITL-42-9-1 

N.º 0662/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de diversa publicidade, que foi indeferido por deliberação de 05.12.01, a qual já 
se encontra colocada, conforme foi verificado pelos Fiscais Municipais, na Rua Sacadura 
Cabral, 10-A, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de ordenar a remoção no p razo de 8 dias, da publicidade 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos do ar t.º 20.º n.º 2, alínea a) e n.º 3 do 
Regulamento Municipal da Publicidade. 

** 

PUBLICIDADE – HAWORTH PORTUGAL, SA (ENT.513/97) - T L-24-16 

N.º 0663/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso, datado de 10.04.97 e após vários contactos e 
notificações de 03.11.01, para apresentar documentos solicitados pelo IPPAR nunca 
cumpriu encontrando-se o mesmo colocado, conforme foi verificado pelos Fiscais 
Municipais, no seu estabelecimento, sito na Rua Camilo Korrodi, Lote 4 Loja 9, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a Firma requerente nos termos dos artigos  100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de ordenar a remoção da p ublicidade colocada sem prévio 
licenciamento, nos termos do art.º 20.º, n.º 2, alí nea a) e n.º 3 do Regulamento 
Municipal da Publicidade. 

** 

PUBLICIDADE – CARVALHOS & FERREIRA, LDA. (ENT.656/9 8) - TL-24-16 
N.º 0664/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso, datado de 17.04.98 e que após vários contactos e 
notificações de 07.11.01 para apresentar documentos solicitados pelo IPPAR nunca cumpriu 
encontrando-se o mesmo colocado, conforme foi verificado pelos Fiscais Municipais, na 
fachada do prédio sito na Rua Vasco da Gama, n.º 16 em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a Firma requerente nos termos dos artigos  100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de ordenar a remoção da p ublicidade, no prazo de 8 dias, 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos do ar t.º 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do 
Regulamento Municipal da Publicidade. 
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** 

PUBLICIDADE - CATARINA GOMES NARCISO OLIVEIRA (ENT. 29236/00) - TL-24-16 

N.º 0665/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação de um toldo publicitário, sito nas suas instalações em Rua Dr. Correia Mateus  
N.º 40-44 em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção da Câmara indeferir a pre tensão, com base no parecer do 
GRU, que deverá ser transmitido à requerente e que seguidamente se transcreve: 

“Relativamente aos reclamos luminosos tem-se a info rmar que estes se 
encontram em desacordo com o art.º 33.º, alínea c) do Regulamento Municipal de 
Publicidade por ambos apresentarem uma saliência, e m relação ao plano da parede, 
superior a 0,60m. 

Relativamente aos toldos, tanto a cor, as dimensões , como a forma e as 
inscrições destes não são as mais adequadas ao edif ício de que fazem parte bem 
como ao espaço público envolvente, agora em vias de  requalificação com a 
intervenção no Mercado Santana. 
Assim, propõe-se: 
- A substituição dos reclamos luminosos por outros qu e estejam de acordo com o 

Regulamento Municipal de Publicidade e de cor neutr a. 
- A substituição dos toldos por outros, simples sem f orma de concha, em cor 

branca ou crua, de largura igual à do vão respectiv o e cuja publicidade se localize 
apenas na borda do toldo. 

Deverá ser informado o requerente de que o GRU se e ncontra à disposição 
para fornecer os esclarecimentos necessários”. 

** 

PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. (ENT.25041/01)  - ITL-42-9-1 
N.º 0666/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de uma placa orientadora da firma AKI a colocar no entroncamento da via 
paralela à EN.1 e a via que passa por baixo do viaduto/ponte da EN.1. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade 
notificar a Firma requerente nos termos dos artigos  100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de indeferir a pretensão,  com base no parecer do DU, que 
deverá ser transmitido à requerente e que seguidame nte se transcreve:  
“Pretende a requerente através do pedido formulado,  autorização para instalar um 
sinal orientador (seta com 1,40mx0,40m), da firma A KI. 

O local pretendido situa-se no entroncamento da via  paralela à EN.1 com a 
via que passa por baixo do viaduto/ponte da EN.1. 
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Trata-se duma zona integrada na área urbana da cida de de Leiria, onde 
entendo não dever autorizar-se placas orientadoras semelhantes às utilizadas para 
sinalização de trânsito, podendo sempre interferir com a visibilidade dessas mesmas 
placas, o que aliás constitui um dos condicionament os impeditivos, constantes do n.º 
1 do artigo 11.º do RMDP”. 

** 

PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. (ENT.25042/01)  - ITL-42-9-1 

N.º 0667/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de uma placa orientadora da firma AKI a colocar no entroncamento da via 
paralela à EN.1 e a via que passa por baixo do viaduto/ponte da EN.1. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a Firma requerente nos termos dos artigos  100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de indeferir a pretensão,  com base no parecer do DU, que 
deverá ser transmitido à requerente e que seguidame nte se transcreve:  

“Pretende a requerente através do pedido formulado,  autorização para 
instalar um sinal orientador (seta com 1,40mx0,40m) , da firma AKI. 

O local pretendido situa-se no entroncamento da via  paralela à EN.1 e a via 
que passa por baixo do viaduto/ponte da EN.1. 

Trata-se duma zona integrada na área urbana da cida de de Leiria, onde 
entendo não dever autorizar-se placas orientadoras semelhantes às utilizadas para 
sinalização de trânsito, podendo sempre interferir com a visibilidade dessas mesmas 
placas, o que aliás constitui um dos condicionament os constantes do n.º 1 do artigo 
11.º do RMDP”.  

** 

PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. (ENT.25043/01)  - ITL-42-9-1 

N. º 0668/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel da firma AKI, a colocar na rotunda de acesso ao Continente. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a Firma requerente nos termos dos artigos  100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de indeferir a pretensão,  com base no parecer do DU, que 
deverá ser transmitido à requerente e que seguidame nte se transcreve:  

“Pretende a requerente através do pedido formulado,  autorização para 
instalar um painel de 8,00x3,00, na rotunda próxima  da passagem superior de acesso 
ao estacionamento do Continente. 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 12.º do  RMDP, que não permite 
a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias nas rotundas, quer dentro quer 
fora das zonas urbanas, é de não autorizar a instal ação pretendida”. 
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** 

PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. (ENT.25045/01)  - ITL-42-9-1 

N.º 0669/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um mini painel de dupla face da firma AKI, a colocar na rotunda de Porto 
Moniz (entrada sul da cidade através da EN.1). 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a Firma requerente nos termos dos artigos  100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de indeferir a pretensão,  com base no parecer do DU, que 
deverá ser transmitido à requerente e que seguidame nte se transcreve: 

“Pretende a requerente através do pedido formulado,  autorização para 
instalar um mini painel de dupla face, na rotunda d e Porto Moniz (entrada sul da 
cidade através da EN.1). 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 12.º do  RMDP, que não permite 
a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias nas rotundas, quer dentro quer 
fora das zonas urbanas, é de não autorizar a instal ação pretendida”. 

** 

PUBLICIDADE - TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONA IS, SA - ITL-42-9-1 

N.º 0670/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, com sede na Av. 
Álvaro Pais, n.º 2 em Lisboa, do qual consta o pedido de licenciamento de publicidade numa 
viatura de táxi com a matrícula HU-73-66 e com praça no concelho de Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, devendo ser 
cumpridas as condições impostas no Despacho n.º 11. 106/97 (publicado no Diário da 
República, II Série, n.º 264, de 14.11.97). 

** 

RENOVAÇÃO DE CARTÕES DE ACESSO AO MERCADO FALCÃO, D E FEIRANTE E DE 
VENDEDOR AMBULANTE - ITL-42-5-9 

N.º 0671/02 Presente o fax da Comissão dos Feirantes do Mercado do Falcão, solicitando 
que seja autorizada a renovação dos cartões no mesmo e, no seguimento da deliberação n,º 
2753/00, tomada por esta Câmara Municipal em reunião de 25 de Outubro de 2000. Propõe-
se que as “Normas de Utilização de Vinhetas para Renovação de Cartões de Acesso ao 
Mercado Falcão” sejam alteradas na redacção dada no n.º 1, passando a ser do seguinte 
teor: 

“1 – A aposição de vinhetas nos cartões de acesso ao Mercado Falcão, de 
Feirantes e de Vendedores Ambulantes é da exclusiva competência da Secção de Taxas e 
Licenças, excepto quanto aos do Mercado Falcão, cuja aposição da vinheta também poderá 
ser efectuada na bilheteira do próprio Mercado, mediante a entrega do valor da taxa devida, 
a qual será arrecadada nos Cofres do Município após a emissão de guia de receita pela 
Secção de Taxas e Licenças”. 
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A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, devendo ser 
cumpridas as condições referidas no n.º 1 das Norma s de Utilização de Vinhetas para 
Renovação de Cartões de Acesso ao Mercado Falcão, c om a alteração agora 
introduzida. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA – DEL EGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS - TL-24-2 

N.º 0672/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido da 
Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, no sentido de nela serem delegadas, por 
esta Câmara Municipal, competências para concessão de Licenças de Caça. 

A Câmara, depois de analisar o pedido, delibera, po r unanimidade, informar 
a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, nã o ser viável, de momento, a 
satisfação do pedido, em virtude da alteração de pr ocedimentos contabilísticos em 
curso, devido à aplicação do POCAL (Plano Oficial d e Contabilidade das Autarquias 
Locais). 

** 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 0532/02 – MERCADO D O FALCÃO – 
CADUCIDADE DO DIREITO AOS LUGARES - ITL-42-5-4 

N.º 0673/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, o qual depois de analisado, se 
verifica que o texto da deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião de 02.03.26 
não está correcto e deverá ser rectificado. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, rectificar a s ua deliberação n.º 
0532/02 de 02.03.26 e onde se lê “Lugar n.º 196/97 de CONFELIMAS - SOC. IND. 
CONFECÇÕES, LDA.” deverá ler-se “Lugar n.º 196/197 de CONFELIMAS - SOC. IND. 
CONFECÇÕES, LDA.” 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

BALANCETE (2) 

N.º 0674/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 16 dias de Abril de 2002, 
apresentando um total de Disponibilidades de €2.022.588,56 sendo de Operações 
Orçamentais €1.362.864,82 e de Operações de Tesouraria €659.723,71. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS (2) 

N.º 0675/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 9 a 16 de Abril co rrespondente às autorizações n.ºs 
2613 a 2846, no montante de €1.135.255,77.  

** 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2001 – DISCUSSÃO E APRO VAÇÃO 

N.º 0676/02 Presente Relatório de Actividades da Câmara Municipal de Leiria de 2001, 
elaborado conforme o art.º 33.º do Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho. 

Analisado o documento, a Câmara Municipal delibera por unanimidade 
aprovar o Relatório de Actividades relativo ao ano de 2001 e submetê-lo à apreciação 
e votação da Assembleia Municipal, conforme o dispo sto na alínea e) 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/02, de 11 de Janeiro. 

 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA O MERCADO LEVA NTE 

N.º 0677/02 Foi presente pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  a minuta do 
Protocolo que abaixo se transcreve: 

PROTOCOLO 
Entre: 
- a Câmara Municipal de Leiria, contribuinte n.º 505181266, representado pela Sr.ª 
Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, residente na Quinta de Santo 
António, Lote 63 – 5.º dt.º - Marrazes – 2400 Leiria, como primeiro outorgante, a seguir 
designado por CML 
e: 
_____________________, residente em _______________________, Bilhete de Identidade 
n.º __________, de ___________ emitido pelo arquivo de ________, contribuinte n.º 
_______________, como segundo outorgante, 
é estabelecido este protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA 
O segundo outorgante é dono e legítimo proprietário do terreno referenciado pela letra "__" 
na planta anexa a este protocolo, do qual constitui parte integrante. 

SEGUNDA 
O segundo outorgante autoriza a CML a instalar neste terreno parte do mercado conhecido 
por Mercado de Levante, nas manhãs de terças feiras e de sábados ou nos dias alternativos 
de substituição, num total de oito manhãs por mês. 
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TERCEIRA 
Esta cedência destina-se exclusivamente à finalidade acima referida e é condicionada  às 
futuras necessidades de utilização por parte do segundo outorgante. 

QUARTA 
Esta cedência tem início em 25/03/02 e tem a duração de um ano, automaticamente  
prorrogável por iguais períodos, se nenhuma das partes comunicar à outra, com 
antecedência mínima de 30 dias, a sua vontade de a não renovar 

QUINTA 
1. Em contrapartida desta cedência, a câmara compromete-se  a proceder à desmatagem, 
aplanamento, compactação e limpeza do terreno e a assegurar a ligação á outra margem do 
rio, através de acesso pedonal. 
2. A Câmara compromete-se, ainda, enquanto vigorar este Protocolo, a assumir o 
pagamento da contribuição autárquica que incida sobre o valor tributável do terreno ora 
cedido e respeite o ano da sua efectiva utilização. 

SEXTA 
A CML compromete-se a deixar de utilizar o espaço cedido nos termos da cláusula segunda, 
ainda antes de expirado o período de renovação, quando o segundo outorgante dele 
manifeste necessidade, desde que notificada, com antecedência mínima de 90 dias.” 

Analisada a minuta do Protocolo, a Câmara, delibera  por unanimidade 
aprovar o documento, que será homologado pela Senho ra Presidente da Câmara. 

** 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNS DO CENT RO ASSOCIATIVO 
MUNICIPAL - ALTERADO 

N.º 0678/02 Foi presente pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães o Regulamento 
aprovado pela deliberação n.º 1322/01 de 23.05.2001 e as alterações, marcadas a negrito, 
aprovadas pela deliberação n.º 0378/02 de 05.03.2002, que abaixo se transcrevem: 

CENTRO ASSOCIATIVO MUNICIPAL  
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMUNS  

ARTIGO 1.º 
DEFINIÇÃO 

São considerados espaços comuns aqueles que não estão afectos à utilização exclusiva de 
cada uma das instituições instaladas no CAM, nomeadamente os sanitários, átrios, 
corredores e escadaria; auditório e sala de reuniões. 

ARTIGO 2.º 
CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS COMUNS 

Os espaços comuns serão classificados, segundo a sua natureza, em: 
a) Espaços de uso permanente; 
b) Espaços de uso ocasional. 

ARTIGO 3.º 
ESPAÇOS DE USO PERMANENTE  

Os espaços de uso permanente são os sanitários, átr ios, corredores e escadarias que 
podem ser sempre utilizados de acordo com o fim a q ue se destinam. 
1. A utilização destes espaços deve: 
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a) Ser adequada à sua finalidade; 
b) Respeitar princípios de higiene e limpeza; 
c) Evitar danos, degradações e desgastes injustificados; 
d) Preservar a aparência cuidada. 

2. A manutenção e limpeza destes espaços é da responsabilidade solidária dos utentes do 
CAM e exigível à Comissão Executiva.  
3. Qualquer dano, tenha ele origem em dolo ou mera culpa, é da responsabilidade de quem 
o provocou, ficando o autor obrigado à sua reparação em tempo oportuno. 
4. A utilização de algum deste espaços para fim diferente daquele a que se destina, (por 
exemplo, o átrio e as escadarias para exposições) poderá eventualmente ser autorizada 
pelo vereador do pelouro depois de ouvir a Comissão Executiva. 

ARTIGO 4.º 
ESPAÇOS DE USO OCASIONAL  

Os espaços de uso ocasional são o auditório, a sala de reuniões e outros que 
eventualmente se venham a criar para utilização específica esporádica. 

ARTIGO 5.º 
UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA USO OCASIONAL DOS UTENTES  

A utilização destes espaços pelas instituições instaladas no CAM é gratuita e deve obedecer 
às regras expressas nos artigos seguintes: 
1. A intenção de utilizar a sala de reuniões ou o auditório, pelo período de um dia ou parte 
dele deve ser comunicada pelo beneficiários ao secretariado do Centro logo que tenha 
definida essa necessidade, salvaguardando sempre a antecedência mínima de 24 horas. 
2. Na utilização dos espaços enunciados no número antecedente, quando solicitada para o 
mesmo dia e hora por vários beneficiários, será dada prioridade ao pedido com entrada mais 
antiga nos serviços de secretariado. 
3. A intenção de utilizar os referidos espaços por período superior a um mês, de forma 
regular ou sistemática - a fim de realizar acções de formação, seminários, conferências, e 
outras actividades de natureza similar – deve ser sempre comunicada ao secretariado, com 
uma antecedência mínima de 60 dias da data prevista para o início da utilização, vigorando 
também aqui a regra enunciada no número dois. 

a) Na marcação desta utilização deve sempre ficar salvaguardado um dia livre por 
semana, de preferência à sexta-feira, para poder vir a ser ocupado em acções pontuais que 
eventualmente possam surgir. 

b) Nestes casos, o  secretariado obriga-se, por sua vez, a informar, de imediato, os 
restantes beneficiários das datas e duração previsível da ocupação dos espaços por parte 
de determinado beneficiário. 

c) Os restantes beneficiários durante o período de 15 dias seguidos, contados da data da 
informação pelo secretariado, poderão manifestar a sua pretensão de utilizar os mesmos 
espaços – mencionando a finalidade dessa utilização – durante o período referido no 
número três, devendo o secretariado comunicar essa pretensão, de imediato, ao beneficiário 
que solicitou a utilização. 
1. O pedido de utilização da sala de reuniões e auditório, independentemente do tempo de 
utilização, deve ser feito em “impresso” disponível para o efeito no secretariado (com 
identificação do beneficiário e menção de dia, hora e duração provável de utilização) ficando 
o beneficiário com fotocópia do mesmo, devidamente carimbada com a data de entrada do 
pedido. 
2. Compete à Comissão Executiva dirimir eventuais conflitos na utilização destes espaços 
por parte dos beneficiários. 
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ARTIGO 6.º 
UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE USO OCASIONAL POR NÃO UTENTES  

1. A Presidente da Câmara Municipal de Leiria poderá permitir a utilização destes espaços 
por instituições não instaladas no CAM, nas seguintes condições: 

a) Os interessados devem requerê-la à sr.ª Presidente da Câmara, por escrito, com 
antecedência de 20 dias relativamente ao início da utilização; 

b) No pedido devem expressar a finalidade, que deve ter interesse relevante, o calendário 
da utilização e o número de pessoas presentes na actividade; 

c) O pedido deve dar entrada no secretariado do CAM que aporá no requerimento 
informação sobre a disponibilidade de uso para a(s) data(s) pretendida(s) e o fará seguir 
para a sr.ª Presidente que fará o despacho competente; 

d) Após o despacho o requerimento será devolvido ao secretariado do CAM que dará 
resposta ao requerente e, se for caso disso, registará a cativação do espaço no respectivo 
mapa; 

e) O tempo de utilização por estas instituições não pode ir além de 5 dias consecutivos; 
f) A Câmara municipal de Leiria e os utentes do CAM têm sempre prioridade na 

calendarização das acções para estes espaços. 
2. A utilização destes espaços poderá ser gratuita ou onerosa, consoante a natureza 
estatutária da instituição requerente. 
2.1. Instituições sem fins lucrativos e/ou de utili dade pública: 

a) Durante o horário de expediente ficam obrigadas apenas ao pagamento do preço 
correspondente aos custos com a limpeza dos espaços .  

b) Fora do horário de expediente, para além do preç o a pagar previsto na alínea 
anterior, devem também pagar o preço pelo serviço d a abertura, apoio logístico e 
encerramento das instalações. 
2.2. Outras Instituições: 

a) Durante o horário de expediente pagarão um preço  pelo aluguer; 
b) Fora do horário de expediente, para além do preç o do aluguer referido na alínea 

anterior, devem pagar o preço pelo serviço de abert ura, apoio logístico e 
encerramento.  
3. Na utilização destes espaços, as instituições autorizadas ficam responsáveis pelas 
ocorrências na preparação, decurso e encerramento das acções. 

ARTIGO 7.º 
PREÇOS A PRATICAR  

1. Preço correspondente aos serviços designados na alínea a) do ponto 2.1 é de 
€3,75/hora; 
2. O preço correspondente à alínea a) do ponto 2.2 é de €5,00/hora; 
3. O preço correspondente ao mencionado nas alíneas  b) do ponto 2.1 e b) do ponto 
2.2 é de €4,40/hora.  

Em aditamento às deliberações n.º 1322/01 de 23.05. 2001 e n.º 0378/02 de 
05.03.2002 a Câmara, delibera por unanimidade subme ter à Assembleia Municipal a 
proposta de Regulamento para aprovação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

LARANTIGO, SOC. DE CONSTRUÇÕES, SA - VENDA DO LOTE 8 DA ZONA 
INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS À FIRMA IMOCASH – IMOB ILIÁRIO DE 
DISTRIBUIÇÃO, SA 

N.º 0679/02 A Larantigo, Sociedade de Construções, SA, adquiriu o lote 8 da Zona 
Industrial da Cova das Faias e realizou a escritura do referido lote em 2002-03-21. 

Agora pretende vender o lote 8 à Firma Imocash, a qual faz parte, juntamente 
com a requerente, da Recheio, SGPS, SA, por sua vez integrada no Grupo Jerónimo 
Martins. 

Assim, e de acordo com o Artigo 7.º do Regulamento da Zona Industrial da Cova 
das Faias e da Cláusula 12.ª do Contrato Promessa de Compra e Venda, solicita, que a 
Câmara delibere no sentido de exercer, ou não, o direito de preferência na aquisição do lote 
8. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, delibera por 
unanimidade, não exercer o direito de preferência n a compra do lote 8 da Zona 
Industrial da Cova das Faias, viabilizando a transm issão de propriedade da Larantigo, 
Sociedade de Construções, SA, para a Firma Imocash,  Imobiliário de Distribuição, SA, 
Pessoa Colectiva n.º 501660895, matriculada na Cons ervatória do Registo Comercial 
de Lisboa, com o n.º 4.247 e sede na Rua Tierno Gal van, Torre 3, piso 9.º, Letra J, em 
Lisboa. 

** 

MOLDURALIZ LDA  – COMÉRCIO DE MOLDURAS E ANTIGUIDADES - CELEBRAÇÃO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO LOJA 06/1.1 DO EX-MERCADO SANTANA, 
ADJUDICADO EM HASTA PÚBLICA A 2001.09.21 

N.º 0680/02 A firma Molduraliz Lda., adjudicou o arrendamento da loja 06/1.1, do Ex-
Mercado Santana, na hasta pública de 2001-09-21. Posteriormente, e após o falecimento de 
um dos sócios, o Sr. Dr. Luís Alves Lourenço, em representação da firma indicada, solicitou 
que o contrato de arrendamento da loja 06/1.1 fosse executado em nome de outra 
sociedade a constituir. Tal pretensão foi deferida na deliberação camarária n.º 2981/01, de 
2001-12-05, acta n.º 45. 

Contudo, e para que a Molduraliz Lda. continue a poder exercer o direito de 
preferência que utilizou na hasta pública de 2001-09-21, em relação à sociedade Pronoite 
Lda., torna-se imperativo por motivos legais, que o contrato de arrendamento seja realizado 
com a sociedade adjudicante e não com a firma Teixeira & Lourenço, a sociedade entretanto 
constituída e para a qual a Molduraliz Lda. pretendia que fossem transferidos os direitos e 
deveres respeitantes ao arrendamento da loja 06 / 1.1 do Ex-Mercado de Santana, 
adjudicado na hasta pública de 2001-09-21. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, delibera por 
unanimidade, anular a deliberação n.º 2981/01, de 2 001-12-05, registada na acta n.º 45, 
passando o contrato de arrendamento da loja 06/1.1- Café/Sala de Chá do Ex-Mercado 
de Santana, a ter que ser realizado com a sociedade  Molduraliz Lda. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

TOPONÍMIA DAS FREGUESIAS DE LEIRIA E MARRAZES 

N.º 0681/02 A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal a atribuição 
dos topónimos abaixo discriminados, conforme acordado em sua reunião de 2002.04.09: 

FREGUESIA DE LEIRIA  
- PRAÇA DO EMIGRANTE, localizada na intersecção da Rua S. Francisco, da Av. D. João 
III, da Rua da Europa e da Av. Cidade de Maringá; 
- RUA DR. ARMANDO PEDRO , localizada na zona dos Capuchos, com início na Rua Poeta 
Acácio Leitão e com fim na Rua Narciso da Costa; 
Historial : Nasceu a 30.05.1925 e faleceu em 23.01.1985. Conceituado médico, tendo 
exercido a sua actividade em Leiria. 
- PASSEIO DAS SALINAS , com início na Escadas das Salinas e com fim na Rua Prof. 
Acácio Leitão; 
- RUA JOÃO CABRAL , com início na Praça da República e com fim na Rua Sá de Miranda; 
Historial: Nascido a 01.01.1905, na freguesia de Vera Cruz concelho e distrito de Aveiro, 
tendo trabalhado como chefe de secretaria em várias Câmaras Municipais, sendo assim um 
experiente conhecedor  da documentação municipal. Depois de reformado radicou-se em 
Leiria, onde se dedicou a tempo inteiro à investigação da cidade e do concelho. 
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” . 
- LARGO DO TRIBUNAL , com início na Rua do Município e com fim na Rua João Cabral; 
- ESCADAS S. JOSÉ , com início no Largo do Tribunal e fim na Praceta Dr. Alberto Baeta da 
Veiga; 
- PRACETA DR. ALBERTO BAETA DA VEIGA , com início na Rua do Município e com fim 
nas Escadas S. José; 
Historial: Médico conceituado que  exerceu o cargo de Facultativo dos Partidos Médicos 
Municipais das freguesias de Caranguejeira e Santa Eufémia e também o cargo de Capitão-
Militar do Regimento de Infantaria Nº.7. 
- ESCADAS DO SEMINÁRIO , com início na Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho e com fim na 
da Rua. João Paulo II; 
- RUA DR. VITORINO DA SILVA ARAUJO, com início na Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho 
e termina no impasse; 
Historial: Conceituado professor e escritor. 
- PRACETA DR. ÁLVARO FILIPE DA FONSECA , com início na Rua Dr. Egas Moniz e com 
fim na Rua Barreto Perdigão; 
Historial:  Foi médico de grande reputação e desde que se formou até ao fim da sua vida, 
exerceu funções de médico nos Bombeiros Municipais de Leiria, cujo cargo desempenhou 
gratuitamente. 
- A RUA DR. EGAS MONIZ , devido ao seu prolongamento passa a localizar-se com início 
na Rua Serpa Pinto e com fim na Rua Dr.ª Beatriz Machado; 
- A AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO , devido ao seu prolongamento, passa a 
localizar-se com início na Av. Marquês de Pombal e com fim na Avª. Nossa Senhora de 
Fátima; 
- A AV.ª. DA COMUNIDADE EUROPEIA , foi prolongada desde a Praça Rotária até á 
Rotunda Santo André, sendo os seus limites actuais com início na Rotunda de Porto Moniz 
e com fim na Rotunda Santo André; 
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- ROTUNDA SANTO ANDRÉ , localizada no fim da Av. da Comunidade Europeia e início da 
via de penetração à cidade e via de acesso ao Hospital; 

URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO TABORDA  
- RUA INÁCIO AIRES DE AZEVEDO , com início na Rua Dr. Luís Titto S. Pereira Bandeira  
atravessando a Avenida da Comunidade Europeia, através da ponte INÁCIO AIRES DE 
AZEVEDO e a terminar na Rua Luis Braîlle; 
Historial: Nascido a 25 de março de 1883 no Sítio da Nazaré tendo vindo a falecer a 8 de 
Março de 1902 em Leiria, cidade onde passou a maior parte da sua vida, exerceu a 
profissão de ourives. Foi compositor e músico amador muito distinto, destacando-se com o 
“Miserére” para grande orquestra. 
Em 1865, aparece pela primeira vez o nome de Inácio Aires de Azevedo, como violoncelista 
numa missa cantada na Igreja de S. Francisco em Leiria. 
Fora do contexto musical e de muito interesse social, indicador do relevo que Inácio Aires de 
Azevedo tinha em Leiria, encontramo-lo em 1882, além de outras actividades, como 
Presidente a Câmara Municipal de Leiria. 
- RUA DR. LUÍS TITO S. PEREIRA BANDEIRA, com início na Rua Poetisa Natália Correia 
e sem saída; 
Historial:  Nasceu em Lisboa a 14 de Fevereiro de 1907 e faleceu em 15 de Setembro de 
1996. Durante muitos anos exerceu o cargo de Facultativo do Partido Médico Municipal da  
Maceira. Foi o fundador, no nosso país do 1.º Centro de Diagnóstico do cancro, que 
funcionou no extinto Dispensário de Higiene em Leiria. 
- RUA LUÍS BRAÎLLE,  com início na Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho e com fim na Av. 
General Humberto Delgado; 
Historial: Nasceu a 4 de Janeiro de 1809 e faleceu a 6 de Janeiro de 1852. 
O ensino dos cegos foi iniciado no século XVIII. 
Valentin Hauy (1745-1822) fundou em Paris, em 1784 a primeira escola destinada à 
educação dos cegos e à sua preparação profissional. 
Mas a educação dos cegos só atingiu níveis satisfatórios depois do aparecimento do braille. 
Aponta-se geralmente o ano de 1825 como a data do aparecimento do braille, mas só em 
1829 LUÍS BRAÎILLE  publicou a primeira edição do seu « Processo para escrever as 
palavras, a música e o cantochão por meio de pontos, para uso dos cegos e dispostos para 
eles», a que deu forma definitiva na Segunda edição publicada em 1837. Dispondo de um 
processo fácil de leitura, o gosto pelos livros estendeu-se amplamente entre os cegos e 
ocupou um lugar importante na sua vida. À instrução oral sucedeu a instrução pelo livro. 
- PRACETA JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, com início na Rua Poetisa Natália 
Correia e sem saída; 
Historial:  Gerente da empresa Camionagem Leiriense. Destacou-se como Presidente 
Central de árbitros de Leiria; 
- PRACETA PEDRO AFRA , com início na Rua Poetisa Natália Correia e sem saída; 
Historial: Dedicou grande parte da sua via ao desporto, destacando-se como treinador de 
“Andebol 7”. Na época de 1974 - 1978, leccionou educação física na Escola Domingues 
Sequeira. 

Propõe ainda esta Comissão, que seja atribuído o topónimo RUA PROFESSOR 
MANUEL MATIAS CRESPO, a um dos arruamentos a surgir na nova urbanização sita nas 
proximidades da Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho e Rua D. José Alves Correia da Silva. 

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 ab aixo discriminados: 
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FREGUESIA DE LEIRIA  
- PRAÇA DO EMIGRANTE, localizada na intersecção da Ru a S. Francisco, da Av. D. 
João III, da Rua da Europa e da Av. Cidade de Marin gá; 
- RUA DR. ARMANDO PEDRO, localizada na zona dos Cap uchos, com início na Rua 
Poeta Acácio Leitão e com fim na Rua Narciso da Cos ta; 
- PASSEIO DAS SALINAS, com início na Escadas das Sa linas e com fim na Rua Prof. 
Acácio Leitão; 
- RUA JOÃO CABRAL, com início na Praça da República  e com fim na Rua Sá de 
Miranda; 
- LARGO DO TRIBUNAL, com início na Rua do Município  e com fim na Rua João 
Cabral; 
- ESCADAS S. JOSÉ, com início no Largo do Tribunal e fim na Praceta Dr. Alberto 
Baeta da Veiga; 
- PRACETA DR. ALBERTO BAETA DA VEIGA, com início na  Rua do Município e com 
fim nas Escadas S. José; 
- ESCADAS DO SEMINÁRIO, com início na Rua Joaquim R ibeiro de Carvalho e com 
fim na da Rua. João Paulo II; 
- RUA DR. VITORINO DA SILVA ARAUJO, com início na R ua Joaquim Ribeiro de 
Carvalho e termina no impasse; 
Historial: Conceituado professor e escritor. 
- PRACETA DR. ÁLVARO FILIPE DA FONSECA, com início na Rua Dr. Egas Moniz e 
com fim na Rua Barreto Perdigão; 
- A RUA DR. EGAS MONIZ, devido ao seu prolongamento  passa a localizar-se com 
início na Rua Serpa Pinto e com fim na Rua Dr.ª Bea triz Machado; 
- A AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, devido ao seu pro longamento, passa a 
localizar-se com início na Av. Marquês de Pombal e com fim na Avª. Nossa Senhora 
de Fátima; 
- A AV.ª DA COMUNIDADE EUROPEIA, foi prolongada des de a Praça Rotária até á 
Rotunda Santo André, sendo os seus limites actuais com início na Rotunda de Porto 
Moniz e com fim na Rotunda Santo André; 
- ROTUNDA SANTO ANDRÉ, localizada no fim da Av. da Comunidade Europeia e início 
da via de penetração à cidade e via de acesso ao Ho spital; 
URBANIZAÇÃO DA QUINTA DO TABORDA  
- RUA INÁCIO AIRES DE AZEVEDO, com início na Rua Dr . Luís Titto S. Pereira 
Bandeira atravessando a Avenida da Comunidade Europ eia, através da ponte INÁCIO 
AIRES DE AZEVEDO e a terminar na Rua Luís Braîlle; 
- RUA DR. LUÍS TITO S. PEREIRA BANDEIRA, com início  na Rua Poetisa Natália 
Correia e sem saída; 
- RUA LUÍS BRAÎLLE, com início na Rua Joaquim Ribei ro de Carvalho e com fim na 
Av. General Humberto Delgado; 
- PRACETA JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, com início n a Rua Poetisa Natália 
Correia e sem saída; 
Historial: Gerente da empresa Camionagem Leiriense.  Destacou-se como Presidente 
Central de árbitros de Leiria; 
- PRACETA PEDRO AFRA, com início na Rua Poetisa Nat ália Correia e sem saída; 

Delibera ainda que seja atribuído o topónimo RUA PR OFESSOR MANUEL 
MATIAS CRESPO, a um dos arruamentos a surgir na nov a urbanização sita nas 
proximidades da Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho e R ua D. José Alves Correia da 
Silva. 
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** 

PONTO NÚMERO NOVE 

INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE INQUÉRITO 

N.º 0682/02 Presente uma participação do Encarregado de Mercados, Joaquim José 
Santos Moreira Simões; Cópia do ofício n.º 15149, de 23.10.00, dirigido ao BPI–Banco 
Português de Investimento e, resposta do mesmo Banco, relativamente ao destino do 
depósito em numerário de Esc.61.000$00, efectuado no referido Banco, pelo Fiel de 
Mercados e Feiras, Joaquim da Ponte Ribeiro, no dia 15 de Setembro de 2000. 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar instaura r um processo de 
inquérito, nos  termos do n.º 2 do art.º 85.º do Es tatuto Disciplinar dos Funcionários e 
Agentes da Administração Central, Regional e Local,  aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
24/84, de 16 de Janeiro, para apuramento dos factos  relacionados com o destino do 
referido depósito. 

Mais delibera, nomear como inquiridora do processo a Sr.ª Dr.ª Maria 
Leonor da Silva Correia Lourenço, conforme n.º 4 do  citado art.º 85.º. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

RELATÓRIO DE CONTAS DA LEIRISPORT, EM DO ANO DE 200 1 - APROVAÇÃO DO 
RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTAS DO E XERCÍCIO E 
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS E PARECER DO FI SCAL ÚNICO DA 
LEIRISPORT, EM 

N.º 0683/02 De acordo com o estipulado na alínea d) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
58/98, de 18 de Agosto, foram apresentados e submetidos à aprovação da Câmara: o 
Relatório do Conselho de Administração, Contas do Exercício e Proposta de Aplicação de 
Resultados e Parecer do Fiscal Único, da Leirisport, EM, aprovados, de acordo com o 
estipulado na alínea b) do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, em 
Assembleia Geral, realizada a 27 de Março de 2002. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por mai oria, com a 
abstenção da Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves,  aprovar o Relatório do Conselho 
de Administração, Contas do Exercício e Proposta de  Aplicação de Resultados e 
Parecer do Fiscal Único da Leirisport, EM. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 491/02, DE 19.03.02, R ELATIVA AO ABRIL 
JUVENIL - ACORDO DE COLABORAÇÃO – “NÚCLEO DE DESPOR TOS 
MOTORIZADOS DE LEIRIA» 
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N.º 0684/02 Presente pela Sr.ª Presidente, o fax datado de 09.04.02, com o número de 
entrada 10844/02, do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, o qual faz referência à 
diminuição dos custos inicialmente previstos e acordados, no âmbito da actividade “Ateliê de 
Karting – Aprender a Conduzir”, integrada na iniciativa “Abril Juvenil”, através do Acordo de 
Colaboração celebrado entre a Câmara e o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, 
acordo esse aprovado em minuta, na reunião de Câmara de 19.03.02. 

Por conseguinte, propõe a Sr.ª Presidente as seguintes alterações: 
- no Ponto Um, da Cláusula Segunda, onde se lê “(…) a ter lugar entre 25 e 28 de Março 

de 2002, no Kartódromo dos Milagres, através da atribuição de um subsídio de €1.218 
(…)” deve ler-se “(…) a ter lugar entre 26 e 28 de Março de 2002, no Kartódromo dos 
Milagres, através da atribuição de um subsídio de €1.118 (…)” 

- na Cláusula Quarta, onde se lê “(…) o não recebimento do montante de €1.218 (…)” 
deve ler-se “(…) o não recebimento do montante de €1.118 (…)”. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, aprovar as 
seguintes alterações ao conteúdo da deliberação n.º  491/02, de 19.03.02: 
- no Ponto Um, da Cláusula Segunda, onde se lê “(…) a  ter lugar entre 25 e 28 de 

Março de 2002, no Kartódromo dos Milagres, através da atribuição de um subsídio 
de €1.218 (…)” deve ler-se “(…) a ter lugar entre 2 6 e 28 de Março de 2002, no 
Kartódromo dos Milagres, através da atribuição de u m subsídio de €1.118 (…)” 

- na Cláusula Quarta, onde se lê “(…) o não recebimen to do montante de €1.218 
(…)” deve ler-se “(…) o não recebimento do montante  de €1.118 (…)”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 490/02, DE 19.03.02, RE LATIVA AO ABRIL JUVENIL 
- ACORDO DE COLABORAÇÃO – “GRUPO DESPORTIVO, RECREA TIVO E CULTURAL 
UNIDOS DE CASAL DOS CLAROS E COUCINHEIRA» 

N.º 0685/02 Presente pela Sr.ª Presidente, a carta datada de 08.04.02, com o número de 
entrada 10665/02, do Grupo Recreativo, Cultural e Desportivo, “Os Unidos” de Casal dos 
Claros e Coucinheira, a qual faz referência à diminuição dos custos inicialmente previstos e 
acordados, no âmbito da actividade “Ateliê de Surf e Bodyboard” integrada na iniciativa 
“Abril Juvenil”, através do Acordo de Colaboração celebrado entre a Câmara e o Grupo 
Recreativo, Cultural e Desportivo “Os Unidos” de Casal de Claros e Coucinheira, acordo 
esse aprovado em minuta, na reunião de Câmara de 19.03.02. 

Por conseguinte, propõe a Sr.ª Presidente as seguintes alterações: 
- onde se lê “Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Unidos de Casal dos Claros e 

Coucinheira” deve ler-se “Grupo Recreativo, Cultural e Desportivo “Os Unidos” de Casal 
dos Claros e Coucinheira”;  

- no ponto um, da cláusula segunda, onde se lê “(…) a ter lugar entre 3 e 5 de Abril de 
2002, na Praia do Pedrógão, através da atribuição de um subsídio de €800, (…)” deve 
ler-se “(…) a ter lugar a 4 e 5 de Abril de 2002, na Praia do Pedrógão, através da 
atribuição de um subsídio de €400 (…)”; 

- na cláusula quarta, onde se lê “(…) o não recebimento do montante de €800 (…)” deve 
ler-se “(…) o não recebimento do montante de €400 (…)”. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, aprovar as 
seguintes alterações ao conteúdo da deliberação n.º  490/02, de 19.03.02: 
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- onde se lê “Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural  Unidos de Casal dos Claros e 
Coucinheira” deve ler-se “Grupo Recreativo, Cultura l e Desportivo “Os Unidos” de 
Casal dos Claros e Coucinheira”;  

- no ponto um, da cláusula segunda, onde se lê “(…) a  ter lugar entre 3 e 5 de Abril 
de 2002, na Praia do Pedrógão, através da atribuiçã o de um subsídio de €800, (…)” 
deve ler-se “(…) a ter lugar a 4 e 5 de Abril de 20 02, na Praia do Pedrógão, através 
da atribuição de um subsídio de €400 (…)”; 

- na cláusula quarta, onde se lê “(…) o não recebimen to do montante de €800 (…)” 
deve ler-se “(…) o não recebimento do montante de € 400 (…)”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PAAJ – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL – APOIO PONTUAL I / 
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE LE IRIA 
N.º 0686/02 Pela Sr.ª Presidente, foi presente o ofício datado de 04.04.02, com o número 
de entrada 10558/02, pela Associação Académica da Universidade Católica de Leiria 
propondo a realização da iniciativa “1.º Encontro de Associativismo Juvenil”, que decorreu 
no dia 10 de Abril do corrente. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Presidente, que se atribua um subsídio no valor de 
€750 (Setecentos e Cinquenta Euros) à Associação Académica da Universidade Católica de 
Leiria para fazer face às despesas de promoção e divulgação inerentes à iniciativa “1.º 
Encontro de Associativismo Juvenil”. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, atribuir de 
acordo com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro, um 
subsídio no valor de €750 (Setecentos e Cinquenta E uros) à Associação Académica 
da Universidade Católica de Leiria para fazer face às despesas de promoção e 
divulgação inerentes à iniciativa “1.º Encontro de Associativismo Juvenil”. 

** 
PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA  – CERCILEI 
N.º 0687/02 Pela Sr.ª Presidente foi presente a minuta do protocolo de parceria em 
epígrafe, cujo teor se transcreve: 

“PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPI A 
(CERCILEI) 

Considerando que:  
- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 
- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 
- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 

de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 
ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes da 
Cercilei; 

- a Cercilei dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar a 
actividade na sua totalidade; 

- se trata de crianças e jovens com deficiência mental, sendo algumas completamente 
dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 
adulto, para a realização das várias actividades. 
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- Assim, entre a Cercilei e a Câmara Municipal de Leiria, é celebrado, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o 
presente protocolo de parceria para a prática de Hipoterapia que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

- Normalizar o tónus muscular; 
- facilitar as reacções normais de equilíbrio; 
- mobilizar da cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 
- estimular do controle do tronco e respostas posturais; 
- desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 
- melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 
- melhorar o equilíbrio; 
- aumentar a coordenação motora e o controle postural; 
- melhorar a circulação e a respiração; 
- melhorar a integração sensorial; 
- inibir padrões de movimentos anormais; 
- aumentar a capacidade de concentração e memorização; 
- estimular a motivação; 
- incentivar a comunicação e as apetências sociais e; 
- desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências da Cercilei) 

Compete à Cercilei:  
a) disponibilizar um Técnico de Serviço Social, um Fisioterapeuta, dois Terapeutas 

Ocupacionais e um Motorista para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 
Hipoterapia. 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 
às instalações da Cercilei, de acordo com o calendário e horário estipulado. 

c) elaborar e enviar à Câmara Municipal de Leiria um relatório mensal sobre a actividade 
desenvolvida, com especial realce para os aspectos relativos à assiduidade e aos 
resultados alcançados. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

Compete à Câmara Municipal de Leiria comparticipar nas despesas com um monitor, 
atribuindo, para o efeito, o valor mensal de €291,80 (Duzentos e Noventa e Um Euros e 
Oitenta Cêntimos) à Cercilei. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Abril de 2002 e tem o seu termo no final do 
ano lectivo de 2002/2003, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, 
mediante deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes.” 

A Câmara depois de analisar e discutir a minuta do protocolo de parceria 
em epígrafe, delibera por unanimidade, aprová-la, c onferir poderes à Sr.ª Presidente 
para proceder à sua assinatura e atribuir-lhe efeit os a 1 de Abril do corrente ano. 
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PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA  – LAR DE SANTA 
ISABEL 
N.º 0688/02 Pela Sr.ª Presidente, foi presente a minuta do protocolo de parceria em 
epígrafe, cujo teor se transcreve: 

“PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPI A 
(LAR SANTA ISABEL) 

Considerando que:  
- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro psíquico, bem 

estar emocional e comportamental; 
- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 

recreação e mutuação; 
- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 

de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 
ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes do 
Lar de Santa Isabel. 

- o Lar de Santa Isabel dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil 
subsidiar a actividade na sua totalidade; 

- se trata de crianças e jovens com dificuldades de motivação/concentração e entusiasmo 
para as actividades que desenvolvem quer a nível escolar quer a nível profissional, com 
problemas emocionais/afectivos resultado da situação familiar. 

Assim, entre o Lar Santa Isabel e a Câmara Municipal de Leiria é celebrado, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o presente 
protocolo de parceria para a prática de Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

- Normalizar o tónus muscular; 
- facilitar as reacções normais de equilíbrio; 
- melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 
- melhorar o equilíbrio; 
- aumentar a coordenação motora e o controle postural; 
- melhorar a circulação e a respiração; 
- melhorar a integração sensorial; 
- melhorar a capacidade perceptiva e sensorial a estímulos; 
- melhorar os desejos; 
- inibir padrões de movimentos anormais; 
- aumentar a capacidade de concentração e memorização; 
- estimular a motivação e a vontade; 
- incentivar a comunicação e as apetências sociais e; 
- desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências do Lar Santa Isabel) 

Compete ao Lar Santa Isabel: 
a) disponibilizar duas Educadoras Sociais e um Motorista para acompanhamento dos 

alunos/utentes às sessões de Hipoterapia. 
b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 

às instalações do Lar Santa Isabel, de acordo com o calendário e horário estipulado. 
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c) elaborar e enviar à Câmara Municipal de Leiria um relatório mensal sobre a  actividade 
desenvolvida, com especial realce para os aspectos relativos à assiduidade e aos 
resultados alcançados. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

Compete à Câmara Municipal de Leiria comparticipar nas despesas com um monitor, 
atribuindo, para o efeito, o valor mensal de €374,10 (Trezentos e Setenta e Quatro Euros e 
Dez Cêntimos) ao Lar de Santa Isabel. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Abril de 2002 e tem o seu termo no final do 
ano lectivo de 2002/2003, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, 
mediante deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes.” 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de parceria 
em epígrafe delibera, por unanimidade aprová-la, co nferir poderes à Sr.ª Presidente 
para proceder à sua assinatura e a atribuir-lhe efe itos a 1 de Abril do corrente ano. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 2 002/2003 

N.º 0689/02 Presente o Plano de Transportes para o ano lectivo 2002/2003 aprovado 
previamente pelo Conselho Consultivo de Transportes Escolares, nos termos das alíneas a) 
b) e c) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e que ficará anexo a esta Acta, 
dela fazendo parte integrante. 

A Câmara, delibera, por unanimidade aprovar o Plano  de Transportes para 
o ano lectivo 2002/2003, de acordo com o n.º 3 do a rtigo 4.º do Decreto-Lei n.º 299/84, 
de 5 de Setembro 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA - VERBA PARA 
APETRECHAMENTO DO 1.º CEB/JARDIM DE INFÂNCIA DE PAL MEIRIA 

N.º 0690/02 Presente o ofício n.º 251, do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Caranguejeira, datado de 20.03.02, no qual anexam orçamento para aquisição de diversos 
materiais para apetrechamento da Escola do 1.º CEB/Jardim de Infância de Palmeiria, que 
não foram contemplados nos cadernos de encargos das obras recentemente efectuadas nos 
referidos estabelecimentos de ensino, cujo valor se estima em €670,00. 
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A Câmara considerando que nos termos da alínea d) d o n.º 1 do art.º 32.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios di spõem de atribuições no domínio 
da Educação e nos termos das alíneas a) e b) do n.º  1 do art.º 19 da citada Lei é 
competência dos órgãos municipais a "construção, ap etrechamento e manutenção 
dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e das Escolas do Ensino Básico", 
delibera, por unanimidade, de acordo com a alínea b ) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro, proceder à transferência da  verba de €670,00 para o 
Agrupamento Vertical de Escolas de Caranguejeira, c om destino ao apetrechamento 
da Escola do 1.º CEB/Jardim de Infância de Palmeiri a. 

** 

GRUPO SÓCIO-CARITATIVO DA PARÓQUIA DOS MILAGRES - P EDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DOS AUTOCARROS DA CML 

N.º 0691/02 Presente o ofício do Grupo Sócio Caritativo da Paróquia dos Milagres, datado 
de 4 de Fevereiro do corrente ano, solicitando a gratuitidade das cedências dos autocarros 
da Câmara Municipal de Leiria (37 e 55 lug.) concedidos para o dia 03.04.02. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar os d espachos do Sr. 
Vereador da Educação e Cultura que autorizam a cedê ncia com isenção da 
quilometragem dos autocarros e nas demais condições  regulamentares. 

** 

INATEL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO D A CML  

N.º 0692/02 Presente o ofício do INATEL, datado de 17.09.01, solicitando a gratuitidade 
da cedência do autocarro da Câmara Municipal de Leiria (55 lug.) concedido para o dia 
07.04.02. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o de spacho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem dos 
autocarros e nas demais condições regulamentares. 

 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO - CENTRO SOCI AL E PAROQUIAL 
DOS POUSOS - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCAR RO DA CML 

N.º 0693/02 Presente o ofício da Paróquia de Nossa Senhora do Desterro - Centro Social 
e Paroquia dos Pousos, datado de 20 de Fevereiro do corrente ano, solicitando a 
gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara Municipal de Leiria (37 lug.) concedido 
para o dia 09.04.02. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o de spacho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares. 
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** 

ASSISTÊNCIA SOCIAL ADVENTISTA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

N.º 0694/02 Presente o ofício da Assistência Social Adventista, datado de 06 de Fevereiro 
do corrente ano, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara Municipal 
de Leiria (55 lug.) concedido para o dia 14.04.02. 

A Câmara, delibera, por unanimidade ratificar o des pacho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL  - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 0695/02 Presente o ofício do Agrupamento Vertical de Escolas rainha Santa Isabel, 
datado de 05 de Março do corrente ano, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro 
da Câmara Municipal de Leiria (55 lug.) concedido para os dias 17 e 24 de Abril de 2002. 

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

** 

RANCHO FOLCLÓRICO "GRUPO ALEGRE E UNIDO" - PEDIDO D E CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 0696/02 Presente o ofício do Rancho Folclórico "Grupo Alegre e Unido", datado de 02 
de Março do corrente ano, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara 
Municipal de Leiria (55 lug.) concedido para o dia 27.04.02. 

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

** 

COMISSÃO DESPORTIVA E CULTURAL DAS OBRAS SOCIAIS DA  CML - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 0697/02 Presente o ofício Comissão Desportiva e Cultural das Obras Sociais da CML, 
datado de 21 de Março do corrente ano, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro 
da Câmara Municipal de Leiria (37 lug.) concedido para o dia 25.04.02. 

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

** 
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS EDUCATIVOS - ESCOLAS EB 2,3 E 
SECUNDÁRIAS 

N.º 0698/02 Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do 
seguinte teor: 

PROPOSTA 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS EDUCATIVOS 

(Escolas dos 2.º, 3.º Ciclos, Secundárias e Associa ções de Escolas/Agrupamentos) 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio – regime de 

autonomia e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário, procura garantir-se a coerência e a continuidade entre os diferentes ciclos da 
educação básica, de acordo com o enquadramento definido na Lei de Bases do Sistema 
Educativo. 

A existência de três ciclos de escolaridade básica subordinados a uma lógica 
compartimentada e desarticulada, tem vindo a evidenciar inconvenientes de natureza 
pedagógica e administrativa, exigindo a coordenação de iniciativas e a criação de projectos 
educativos integrados susceptíveis de favorecer percursos escolares coerentes. 

A actuação da Câmara Municipal de Leiria, considerando as competências 
próprias das autarquias e a importância do apoio aos projectos das respectivas 
comunidades educativas, tem procurado que a rede educativa seja mais coerente e, como 
princípio orientador, é nosso entendimento que os mecanismos de apoio devem ter por base 
os projectos educativos comuns, tentando evitar situações de isolamento de escolas. 

Por outro lado, procura evitar-se o apoio pontual e isolado de projectos, 
incentivando o desenvolvimento de estratégias de articulação entre ciclos, com respeito pelo 
percurso sequencial do aluno. 

Assim, propõe-se como mecanismo de apoio aos projectos desenvolvidos pelas 
comunidades educativas os seguintes critérios: 

 
CRITÉRIOS 

 

 
APOIO DA CML 

 
OBS. 

Nº de alunos €2,5/aluno Pré e 1.º ciclo 
€1 / aluno 2.º/3.º Ciclos/Sec. 

 
Até ao máximo de €500 

N.º de estabelecimentos de 
ensino do Pré-Escolar e 1.º ciclo  

€25 
(por estabelecimento deensino) 

 

Actividades de intercâmbio 
nacional 

 
€380 / intercâmbio 

Até ao máximo de 3: 
(Um) 2.º/3.º ciclos / Sec. 

(Um) 1.º CEB; 
(Um) Pré-Escolar 

Actividades de articulação de 
ciclos 

€380 Pré-Escolar, 1.º / 2.ºCiclo 
(Vinda de alunos à Escola-Sede … ) 

Actividades de intercâmbio 
internacional (com alunos) 

 
€750 / intercâmbio 

Até ao máximo de 3: 
(Um) 2.º/3.º ciclos / Sec. 

(Um) 1.º CEB; 
(Um) Pré-Escolar 

Estagiários da ESEL €10 / formando Prática Pedagógica de Final de 
Curso (Ed./ Prof. E. B 1.º/2.ºCiclos) 

Actividades de enriquecimento 
– complemento curricular  
(Clubes, projectos vários…) 

 
€100 / projecto 

2.º / 3.º Ciclos / Sec. 
- Até ao máximo de €500 
- Não inclui Projecto de Teatro 
porque tem apoio definido pela CML. 

Comunicações 
(chamadas) 

€25 / turma - Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

 - 50% do custo do Projecto  
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Instalação de Sistemas de 

Segurança electrónica 
 

(“Projecto Autónomo de Automação 
de Escolas” ou outro) 

 
 

Nota: Obrigatoriamente, deverá 
constar nos cartões de utilização o 

apoio da CML 

(Escolas-Sede, ou com Pré-
Escolar e 1.º Ciclo); 

------------------------------------- 
- 35% do custo do Projecto 

(Escolas 2.º, 3.º Ciclos, Sec. 
Não agrupadas) 

 

- Até ao máximo de €7.500 
 
 
--------------------------------------- 
- Até ao máximo de €5.000 
 
 
 

A candidatura, relativamente ao ano lectivo 2001/2002 decorre, 
excepcionalmente, durante o mês de Abril, mediante o preenchimento de formulário próprio 
a fornecer pela Divisão de Educação, devendo ser acompanhada pelo respectivo Plano de 
Actividades do Projecto Educativo. 

Nos anos lectivos seguintes, a candidatura decorrerá durante o mês de 
Novembro. 

A transferência de verbas poderá ser fraccionada e efectuar-se-á após 
apresentação de documentos comprovativos de despesa.” 

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 e ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, conjugada com a alínea l) do n.º 1 do art.º 64 .º da Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
é competência dos órgãos do município apoiar o dese nvolvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e no ensino básico, a 
Câmara delibera, por unanimidade aprovar os critéri os e valores constantes da 
proposta acima referida, de acordo com a apresentaç ão do Plano de Actividades. 

Mais delibera, que a transferência da verba seja ef ectuada após 
apresentação de documentos justificativos das despe sas e/ou acções realizada. 

** 

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DAS ASSOCIA ÇÕES DE PAIS E 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

N.º 0699/02 Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do 
seguinte teor: 

PROPOSTA 
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS 

As Associações de Pais e Encarregados de Educação têm vindo a assumir 
papel relevante no sistema educativo.  

No Concelho de Leiria assumem-se como parceiros indispensáveis da autarquia 
no desenvolvimento de Projectos e Programas de actividades, com benefícios claros para 
os alunos, suas famílias e respectivas comunidades educativas (Programa de 
Desenvolvimento e Expansão do Pré-Escolar, Serviço de Refeições – 1.º ciclo, Programas 
de Complemento de Horário – Tempos Livres 1.º ciclo, e outros…). 

No entanto, a sua acção não se esgota nas parcerias e desenvolvimento de 
programas. A colaboração com as escolas no desenvolvimento dos projectos educativos é 
óbvia e assume o carácter de complementaridade em muitas situações. 
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Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio – regime de 
autonomia e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário, procura garantir-se a coerência e a continuidade entre os diferentes ciclos da 
educação básica, de acordo com o enquadramento definido na Lei de Bases do Sistema 
Educativo. 

A actuação da Câmara Municipal de Leiria, considerando as competências 
próprias das autarquias e a importância do papel desempenhado pelas Associações de Pais 
no concelho, tem incentivado o fortalecimento das já existentes bem como o apoio a novas 
AP. Como princípio orientador, é nosso entendimento que os mecanismos de apoio devem 
ter por base a acção de colaboração e complementaridade dos projectos educativos. 

Procura evitar-se o apoio pontual e isolado de projectos, incentivando quer o 
desenvolvimento de estratégias de articulação nas comunidades educativas, quer as 
associações de pais representativas de associações de escolas. 

Assim, propõe-se: 
Critérios Apoio da CML Obs. 

Verba de arranque (novas 
Associações) 

€150 (AP com publicação de estatutos em 
DR entre Abril de 2001 e Abril de 
2002 – à data da candidatura) 

N.º de alunos das escolas que 
representam 

€1 / aluno Até ao máximo de 350 €; 
------------------------------------- 
AP- representativas de EE de alunos 
do Pré-Escolar e 1.º ciclo até ao 
máximo de 400 € 

N.º de estabelecimentos de ensino 
que representam 

€100 
------------------------------ 

€200 
------------------------------- 

300 € 

     Apenas 1 
 
----------------------------------------- 
    Represent. 1 a 4 est. ensino 
----------------------------------------- 
A partir de 5 est. de ensino envolvidos 
 

Actividades promovidas em 
colaboração com as escolas 
(efemérides, festas-convívios, 
outras estratégias de 
envolvimento… 

 
€75 / actividade 

 
Até ao máximo de 3 actividades 
(€225) 

Apoio a alunos de famílias 
carenciadas (não apoiados pela 
Acção Social Escolar) 

 
€10 / aluno 

 
Até ao máximo de 15 alunos (€150). 

 

Colóquios/acções de formação €100 / acção de formação Até ao máximo de 2 acções 
(€200) 

Outras actividades 
 

50 € / actividade  - Até ao máximo de 150 € 

Publicações  €250 
------------------------------- 

€100 

- Participação no Anuário 
--------------------------------------- 
- Brochuras de divulgação de 
actividades 

A candidatura, relativamente ao ano lectivo 2001/2002 decorre, 
excepcionalmente, durante o mês de Abril, mediante o preenchimento de formulário próprio 
a fornecer pela Divisão de Educação, devendo ser acompanhada pelo respectivo Plano de 
Actividades. 

Nos anos lectivos seguintes, a candidatura decorrerá durante o mês de Janeiro. 
A transferência de verbas poderá ser fraccionada e efectuar-se-á após 

apresentação de documentos comprovativos de despesa. 
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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 e ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, conjugada com a alínea l) do n.º 1 do art.º 64 .º da Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
é competência dos órgãos do município apoiar o dese nvolvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e no ensino básico, a 
Câmara delibera por unanimidade aprovar os critério s e valores constantes da 
proposta acima referida, de acordo com a apresentaç ão do Plano de Actividades. 

Mais delibera, que a transferência da verba seja ef ectuada após 
apresentação de documentos justificativos das despe sas e/ou acções realizada. 

** 

ASSOCIAÇÃO MENUHIN PORTUGAL – PEDIDO DE PARECER PAR A 
RECONHECIMENTO DE “UTILIDADE PÚBLICA” 

N.º 0700/02 A Associação dos Amigos da Fundação Yehudi Menuhin em Portugal 
(Associação Menuhin Portugal - AMP), vem solicitar a emissão de parecer por parte da 
Câmara Municipal a fim de instruir um processo para pedir a declaração de utilidade pública, 
ao que se anexa a informação da Divisão de Educação que é do seguinte teor: 
1-Objectivos; 
2- Desenvolvimento de Projectos no Concelho de Leiria – MUS-E 
“1. Objectivos 

Criada em Fevereiro de 2000, a Associação dos Amigos da Fundação Yehudi Menuhin 
em Portugal – ou, abreviadamente, Associação Menuhin Portugal (AMP) – é a 
representante, em Portugal, da International Yehudi Menuhin Foundation, com sede em 
Bruxelas. Foi seu criador e primeiro Presidente o distinto músico e humanista Yehudi 
Menuhin, falecido em 1999, cerca de um ano depois de ter dirigido o concerto inaugural da 
Expo 98, no Teatro Camões, em Lisboa. 

A AMP tem a sua sede no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, 
Esta circunstância deve-se ao facto de, desde a primeira hora, o CNC ter apoiado, 

com o seu reconhecido prestígio nacional e internacional, a candidatura do nosso país ao 
Projecto MUS-E, sendo este oriundo da IYMF e encontrando-se, à data (1996), implantado 
numa dezena de países europeus.  

O Projecto MUS-E (“MUS” de musas/artes e “E” de Europa) aplica-se a escolas do 
nível mais elementar (1.º ciclo do ensino básico, em Portugal), inseridas em meios social e 
culturalmente desfavorecidos e em que a existência de uma população multicultural (não só 
de um ponto de vista étnico) propiciam problemas de intolerância (ou mesmo violência, em 
certos casos), difícil integração escolar e social e, consequentemente, menor sucesso 
escolar e educativo. A Projecto MUS-E propõe-se, assim, fomentar o ensino das Artes 
nessas escolas, por intermédio de Animadores/Artistas que se deslocam às próprias escolas 
para trabalhar com os alunos e os professores dentro do horário lectivo, no pressuposto de 
que a aprendizagem das expressões artísticas mais genuínas é uma condição essencial 
para a valorização dos indivíduos das minorias em presença, para a facilitação do seu 
relacionamento com os outros, para a sua formação integral como pessoas e cidadãos. 
2. Desenvolvimento de projectos no Concelho de Leir ia (MUS-E) 

A funcionar na Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Marrazes, Leiria, este projecto 
constitui um contributo muito importante para a valorização artística e humana das crianças 
e demais elementos da comunidade educativa. 
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Tratando-se de uma escola em que a diversidade cultural, étnica e social dos alunos 
que a frequentam pode proporcionar condições para uma menor eficácia dos processos 
educativos comuns, verificamos no entanto, com grande satisfação, que a multiculturalidade 
também pode ser um factor de enriquecimento pessoal e colectivo e, sobretudo, uma escola 
de tolerância e de respeito pelas diferenças. 

O Projecto MUS-E tem criado as oportunidades para que tal aconteça.  
A CML tem sido um parceiro colaborante e activo desta Associação na implantação do 

projecto em Leiria, estando empenhada em que, já no próximo ano lectivo, venha a ser 
também abrangida pelo MUS-E uma outra escola do 1.º CEB cujas características justificam 
este tipo de intervenção. 

Para além dos princípios orientadores do MUS-E que são, na essência, a inspiração 
original de Yehudi Menuhin, o sucesso do projecto, deve-se à organização, a um tempo 
simples e eficaz, desta Associação e à sua verdadeira dedicação e prestação de serviço 
público. 

Por todos os motivos acima expostos, consideramos que o projecto MUS-E 
desenvolvido pela Associação dos Amigos da Fundação Yehudi Menuhin em Portugal, em 
parceria com a CML tem prestado um importante serviço público na comunidade de 
Marrazes – Leiria”. 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão de Educação, 
sobre a emissão de parecer favorável à atribuição d e Estatuto de Utilidade Pública à 
Associação dos Amigos da Fundação Yehudi Menuhin em  Portugal (Associação 
Menuhin Portugal –AMP), de acordo com o pedido form ulado pela mesma. 

Tendo em conta o Projecto e as actividades desenvol vidas na comunidade 
leiriense, nomeadamente em Marrazes, ao abrigo do n .º 2, do art.º 5.º do Decreto-Lei 
n.º 460/77, de 7 de Novembro, a CML delibera por un animidade emitir parecer 
favorável à atribuição de Estatuto de Utilidade Púb lica à Associação dos Amigos da 
Fundação Yehudi Menuhin em Portugal (Associação Men uhin Portugal –AMP). 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 0701/02 Presente o pedido da entidade a seguir indicada a solicitar a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva. 
“Associação de Estudantes do ISLA de Leiria” – 20 de Abril, de manhã e de tarde, para 
realização da cerimónia da entrega das pastas aos finalistas. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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SUBSÍDIOS - CONCERTO DE PÁSCOA 2002 

N.º 0702/02 Numa parceria entre a Câmara Municipal e a Sé de Leiria, realizou-se no dia 
18 de Março de 2002 o Concerto de Páscoa 2002, com a participação dos Corais da 
Cidade, e uma vez mais com a colaboração do Coral Infantil do Jardim Escola João de 
Deus. 

De acordo com o estabelecido previamente, a logística do Concerto foi da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, sendo o seu custo de €255. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €255 à Fábrica da 
Igreja Paroquial da Freguesia de Leiria, para pagamento dos encargos assumidos com a 
logística do Concerto de Natal, ao abrigo de abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 
do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de pagamento dos encargos assumidos com a logística do Concerto 
de Páscoa 2002, e tendo em conta a importância em m anter a tradição dos Concertos 
realizados em Leiria com os Grupos Corais da Cidade , delibera, por unanimidade ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 6 4.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, atribuir um subsídio no valor de €255, à Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Leiria, para pagamento da logística do  Concerto de Páscoa 2002. 

** 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO Nº 0404/02, ACTA N.º 9,  DE 2002.03.05 – PEDIDO 
DE APOIO PARA DESLOCAÇÃO AO ESTRANGEIRO DO RANCHO F OLCLÒRICO “AS 
PINHOEIRAS” – A-DO-BARBAS - MACEIRA 

N.º 0703/02 Presente o ofício do Rancho Folclórico “As Pinhoeiras” de A-do-Barbas 
acompanhado da informação da Divisão da Cultura, cujo texto está correcto e foi 
integralmente reproduzido nas páginas 43 e 44 da Acta n.º 9, de 2002.03.05. 
Deve proceder-se à rectificação da deliberação 404/02, na linha nona, ou seja onde se lê 
“...atribuir um subsídio no valor de €1.995,20, ao Rancho Folclórico do Vale da Rosa, para 
suporte.....” deve ler-se “atribuir um subsídio no valor de €1.995,20, ao Rancho Folclórico  
“As Pinhoeiras”, de A-do-Barbas, para suporte....” 

A Câmara Municipal de Leiria apreciou a informação da Divisão da Cultura 
sobre o pedido de apoio do Rancho Folclórico “As Pi nhoeiras”, de A-do-Barbas, da 
freguesia da Maceira, para participação oficial em Forst (Lausitz), na Alemanha, nos 
dias 25 e 26 de Maio, e tendo em conta a importânci a da promoção do Concelho de 
Leiria, a oportunidade em reactivar laços de frater nidade com a Comunidade 
Caranguejeirense ali radicada, os fracos recursos d os Grupos e os custos elevados 
que a sua deslocação acarreta, delibera, por unanim idade, ao abrigo da alínea b) do 
n.º 4 do artº 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Sete mbro, atribuir um subsídio no valor de 
€1.995,20, ao Rancho Folclórico “As Pinhoeiras“, de  A-do-Barbas, para suporte das 
despesas com a sua participação no Festival Interna cional de Música e Dança, a 
realizar em Forst (Lausitz), na Alemanha, nos dias 25 e 26 de Maio, de 2002.  

** 
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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: 

- CONTAS DE 2001 E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DOS SMA SL – 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LE IRIA 

- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO - 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR TECNOLO GIA E 
GESTÃO DE LEIRIA 

** 

CONTAS DE 2001 E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DOS SMASL  – SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

N.º 0704/02 Presente o ofício dos SMASL n.º 2718 datado de 11.04.02, dando 
conhecimento da deliberação do seu Conselho de Administração tomada em reunião de 
05.03.02 no sentido de solicitar à Câmara Municipal que seja remetido ao Tribunal de 
Contas um pedido de prorrogação do prazo para apresentação das contas e Relatório de 
Actividades de 2001 de mais 30 dias. 

A Câmara, delibera concordar com o Conselho de Admi nistração dos 
SMASL – Serviços Municipalizados de Água e Saneamen to de Leiria e solicitar ao 
Tribunal de Contas a prorrogação por 30 dias do pra zo para apresentação das contas 
e Relatório de Actividades. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO - A SSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR TECNOLOGIA E GESTÃO D E LEIRIA 

N.º 0705/02 Presente o requerimento de João Carlos Ribeiro Neto, na qualidade de 
Presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior Tecnologia e Gestão de Leiria,  
solicitando Licença de Funcionamento de Recinto Improvisado para a realização de 
espectáculos musicais, integrados nos Festejos da Semana Académica, nas instalações 
sitas no Largo da Feira (junto às Piscinas Municipais), para os dias 14 a 21 do corrente mês, 
do qual consta o Despacho de 02.04.12, da Sr.ª Presidente da Câmara a autorizar. 

A Câmara, delibera por unanimidade, ratificar o Des pacho da Sr.ª 
Presidente e autorizar nos seguintes termos: 
1 - A realização do referido espectáculo, devendo p ara o efeito pagar previamente a 
taxa relativa ao licenciamento na importância de (€ 37,19), cujo limite do horário de 
funcionamento deverá ser entre as 05.30 – 06.00 hor as na sexta e sábado e entre as 
04.30 – 05.00 horas durante os restantes dias da se mana, ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto na área envolvente;  
2 - Fazer respeitar os limites previstos no actual Regulamento Geral do Ruído; 
3 - Comunicar ao Governo Civil e à PSP para reforça r o patrulhamento; 
4 - Comunicar ao Delegado da Direcção-Geral de Acçã o Cultural no Distrito de Leiria. 
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** 

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 Principal mandei escrever e subscrevo. 

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 16 de Abril de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL 

___________________________ 

 
 


