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ACTA N.º 14 
Aos nove 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 MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

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

** 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva , por motivos devidamente justificados, 
esteve ausente da reunião. 

** 

A Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves chegou às quinze horas e cinco 
minutos quando estava em discussão o processo 907/00 do Ponto Número Um. 

** 
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APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.04.02 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 15 horas, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 879/85 ANTÓNIO PIRES SOARES 
 647/91 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA LOUREIRA 

 229/00 MARFILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & FILHOS, LDA. 
 907/00 GOLD PORTA – IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTÕES 

SECCIONADOS E COMPONENTES, LDA. 
 1482/00 SÉRGIO PAULO SOARES ALMEIDA 
 112/01 ÁLVARO ALBINO – COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, LDA. 
 986/01 SIMO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CINEMAS, SA 
 222/02 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: 

 18/00 ARNALDO DAS NEVES RODRIGUES JAULINO 

 39/01 ADELINO PEREIRA LOPES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 

 179/01 JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

13/82 AFONSO FERREIRA DA SILVA 

48/93 EMÍLIA MARQUES CORDEIRO 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T.560/90 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA EN.350 À EN.113 
ENTRE PALMEIRIA E CARDOSOS – RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA 

PONTO NÚMERO SETE 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS 
DA LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO – PEDIDO DE ANTÓNIO PEREIRA GASPAR 
PARA “PETRU’S BAR” 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, SA – PROC.º 
29792/01 

- PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, SA – PROC.º 
8808/01 

- PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, SA – PROC.º 
23574/01 

- PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, SA – PROC.º 
23632/01 

- PUBLICIDADE – ADVERTISING PLUS – EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE SUPORTES 
PUBLICITÁRIOS, LDA. 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

- RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2001 

PONTO NÚMERO DEZ 

- AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL E TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UM MUSEU, 
ESCOLA DE MÚSICA E BIBLIOTECA – FREGUESIA DE BAJOUCA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE LEIRIA 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “XII GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DA 
BARREIRA” 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “IX TORNEIO INTERNACIONAL DE ANDEBOL” DA 
JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 
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PONTO NÚMERO DOZE 

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

- PAAJ – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL – APOIO PONTUAL 
II / FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA 

- V REAL FESTIVAL DE TUNAS ACADÉMICAS 

PONTO NÚMERO TREZE 

- RANCHO FOLCLÓRICO “RODA VIVA” – MACEIRA – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DOS AUTOCARROS DA CML 

** 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
N.º 0614/02 Foi distribuído aos Senhores Vereadores  o Relatório de Actividades 
referente ao ano de 2001, a fim de ser presente par a apreciação e votação na próxima 
reunião. 

** 
PONTO NÚMERO UM 

N.º 0615/02 PROC.º N.º 879/85 - (fl. - 226) 

De ANTÓNIO PIRES SOARES, residente na Rua 25 de Abril – Gândara dos 
Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de legalização das 
alterações levadas a efeito na fracção “A”, correspondente ao r/c e cave de um edifício sito 
em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, para instalação de um estabelecimento de 
restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03.04.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no estabelecimento acima referido,  condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses, incluindo 
projecto da rede de gás e projecto de isolamento ac ústico; 

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

3.º a cave deverá destinar-se apenas a arrumos de a poio ao 
estabelecimento; 

4.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, estimativa de custo e calendarização.  

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução dos arranjos exterio res, de acordo com o projecto 
apresentado anteriormente. 

** 
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N.º 0616/02 PROC.º N.º 647/91 - (fl. - 319) 

De ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA LOUREIR A, 
com sede no Largo da Associação – Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, 
solicitando a isenção do pagamento da taxa referente à emissão do Alvará de Licença, pelo 
licenciamento do edifício social, situado em Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, isentar 
do pagamento de quaisquer taxas, devidas pelo licen ciamento e utilização do edifício 
sito em Loureira, freguesia de Santa Catarina da Se rra, nos termos do disposto no 
art.º 5.º da Tabela de Taxas e Licenças e art.º 73. º do Regulamento Municipal de Obras 
Particulares, devendo no entanto proceder ao levant amento do respectivo Alvará de 
Licença dentro dos prazos legalmente fixados, apres entando os documentos 
necessários para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0617/02 PROC.º N.º 229/00 - (fl. - 151) 

De MARFILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & FILH OS, 
LDA,  com sede na Rua do Carmo, n.º 35, em Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, 
acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento 
de Obras Particulares, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, 
que lhe foi exposto através do oficio n.º 8012, de 17.08.01, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito em  Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b)  do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 18.07.01, 
transmitida através do ofício n.º 8012, de 17.08.01 , desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 0618/02 PROC.º N.º 907/00 - (fl. - ) 

De GOLD PORTA-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PORTÕES 
SECCIONADOS E COMPONENTES, LDA, com sede na Rua Nossa Senhora das Dores, 
freguesia de Boavista, referente ao edifício sito em Vale Areeiro, em Pinheiros, freguesia de 
Marrazes, acompanhado do seguinte: 

1.º projecto de arquitectura de alterações interiores do edifício; 
2.º pedido de alteração da utilização de armazém para indústria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04.04.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações interiores a levar a 
efeito no edifício acima referido e autorizar a alt eração de uso de armazém para 
instalação de indústria, condicionado ao seguinte: 
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1.º cumprir com as condições indicadas nos parecere s emitidos pelo 
Ministério da Economia, DRAOTC – Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento 
do Território do Centro e ICERR – Instituto para a Conservação e Exploração da Rede 
Rodoviária, nomeadamente no que se refere à execuçã o de muros confinantes com o 
arruamento; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 
Mais deliberou que devem ser tomadas providências n o sentido de serem 

solucionadas as questões relacionadas com o muro de  vedação, serventia e 
drenagem de águas pluviais e que foram objecto de u ma reclamação apresentada 
recentemente em reunião de Câmara. 

** 

N.º 0619/02 PROC.º N.º 1482/00 - (fl. - 15) 

De SÉRGIO PAULO SOARES ALMEIDA, residente na Rua Principal, n.º 1047 – 
Figueiras, freguesia de Milagres, referente ao pedido de alteração de uso de um 
estabelecimento comercial, designado por fracção “A”, correspondente ao r/c esquerdo, 
localizado num edifício situado no Lote 20 -Ribeira do Vinagre – Quinta de Santo António, 
freguesia de Marrazes, para instalação de estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03.04.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o pedido de alteração de uso d o estabelecimento acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

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

2.º prever a instalação de lavatório junto à entrad a da cozinha, de acordo 
com o previsto no n.º 7 do art.º 12.º do Decreto Re gulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

3.º cumprir com o projecto de segurança aprovado pe lo Serviço Nacional 
de Bombeiros, nomeadamente no que se refere ao sent ido de abertura das portas; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico. 

** 
N.º 0620/02 PROC.º N.º 112/01 - (fl. - 74) 

De ÁLVARO ALBINO-COMÉRCIO PRONTO A VESTIR, LDA, com sede na 
Avenida Heróis de Angola, n.º 33–r/c, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição 
acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto 
de arquitectura de alteração a levar a efeito nos n.ºs 27, 29 e 31 do edifício situado na 
Avenida Heróis de Angola, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição apresentada e concordando com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 03.04.02, tendo em 
conta o parecer favorável emitido pela Sociedade Le iria-Polis, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração a levar a efeito no 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto na legislação aplicável em vigor, relativamente 
à segurança contra incêndios, Portaria n.º 1299/01,  de 21 de Novembro, 
nomeadamente quanto à classe de reacção ao fogo dos  materiais a aplicar; 
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2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, devendo 
no projecto de estruturas ter em conta as medidas a dequadas, no sentido de garantir 
a segurança das construções confinantes, durante a execução da obra; 

3.º assegurar durante a execução da obra, a circula ção nas vias 
circundantes em condições de segurança. 

** 

N.º 0621/02 PROC.º N.º 986/01 - (fl. - 169) 

De SIMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE CINEMAS, SA, com sede na Rua 
Embaixador Martins Janeira, n.º 2D, Piso 0 no Lumiar, Lisboa, referente ao projecto de 
arquitectura de um edifício destinado a cinemas, comércio e escritórios, a levar a efeito em 
Barruivo, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04.04.02, 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 maioria, com a abstenção do 
Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, aprovar o projecto d e arquitectura do edifício acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade elaborado de acordo com a 
alínea g) do anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de  15 de Dezembro, relativamente aos 
elementos agora apresentados; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde; 
3.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 123/97, de 22 de 

Maio, relativamente à acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada, 
nomeadamente no que se refere ao acesso ao piso com ercial (Piso 0 cota 50.00) e 
parques de estacionamento; 

4.º cumprir com o indicado na comunicação da EDP–Di stribuição de 
Energia, SA; 

5.º os espaços a afectar à instalação de estabeleci mentos de restauração 
e bebidas deverão ser objecto de posterior licencia mento, devendo prever condutas 
de fumo para os locais eventualmente destinados ao mesmo; 

6.º garantir a correcta ventilação das instalações sanitárias interiores de 
acordo com o previsto no art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

7.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril (relativamente aos espaços de estacionamento abaixo da cota de soleira), no 
que se refere a: 

7.1 Capítulo III (elementos construtivos), nomeadam ente art.º 9.º 
(compartimentação interior); 

7.2 Capítulo IV (caminhos de evacuação), nomeadamen te art.º 12.º 
(devendo prever caminhos de evacuação abrangendo a totalidade dos lugares de 
estacionamento), art.º 15.º a 20.º (relativamente à s paredes e portas corta-fogo, 
controlo do fumo nas escadas e câmaras corta-fogo, controlo de poluição de ar nas 
câmaras corta-fogo e sinalização de segurança respe ctivamente); 

7.3 Capítulo V (iluminação eléctrica e de segurança ); 
7.4 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 
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7.5 Capítulo IX (extinção de incêndio), nomeadament e art.º 33.º (meios de 
primeira intervenção - extintores e caixas de areia ), art.º 34.º (extinção automática - 
sprinklers), art.º 35.º (meios de segunda intervenç ão - colunas secas e bocas de 
incêndio); 

7.6 Capítulo X (fonte de energia eléctrica de emerg ência); 
7.7 Capítulo XI (condutas e ductos); 
7.8 Capítulo XII (drenagem de águas residuais); 
7.9 Capítulo XIII (anexos dos parques); 
8.º no que se refere às acessibilidades ao edifício , deverá ainda prever na 

via actualmente existente o acesso às caves de esta cionamento (entrada de veículos 
ligeiros), caixa de viragem no sentido Poente – Nas cente e, faixa de aceleração junto 
ao edifício (saída de veículos) no sentido Nascente  – Poente; 

8.1 prever o aumento do ângulo da saída das viatura s de cargas e 
descargas na zona de acesso ao Piso –2, de modo a g arantir a inserção na via em 
condições de segurança; 

8.2 garantir o alargamento da via existente do lado  Sul para 7,00m; 
9.º prever o aumento da curva de concordância no cr uzamento dos 

arruamentos do lado Ponte/Norte junto ao edifício, de modo a permitir a correcta 
circulação viária e movimentação de veículos de mai or dimensão; 

10.º prever a cedência ao domínio público dos espaç os envolventes do 
edifício destinados ao alargamento da via e passeio , devendo apresentar certidão da 
conservatória rectificada face ao mesmo; 

11.º a rampa de acesso às garagens não poderá inter ferir com o passeio 
exterior ao edifício, devendo este prolongar-se em toda a extensão da propriedade 
nomeadamente no sentido Nascente; 

12.º prever a localização de recipientes de recolha  de resíduos sólidos 
urbanos (RSU), junto à via e em local adequado; 

13.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias, incluindo: 
13.1 projecto de segurança contra incêndio, face ao  parecer emitido pelo 

SNB – Serviço Nacional de Bombeiros e IGAC – Inspec ção Geral das Actividades 
Económicas; 

13.2 projecto electromecânico de elevadores; 
13.3 projecto de arranjos exteriores; 
13.4 projecto de drenagem de águas pluviais relativ o aos espaços a ceder 

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

14.º apresentar projecto rectificado de acordo com os condicionalismos 
indicados pelo IGAC - Inspecção Geral das Actividad es Económicas; 

15.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €25.000,0 0 a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 
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Mais delibera informar que, os espaços acima indica dos deverão ser 
devidamente infra-estruturados previamente à emissã o da licença de utilização 
(incluindo sinalização viária), com materiais semel hantes aos existentes na zona e de 
acordo com as indicações a fornecer pelos Serviços de Fiscalização de Obras 
Municipais. 

Delibera ainda dar conhecimento ao requerente, dos pareceres emitidos 
pelas entidades consultadas e acima referidos. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque justificou o seu voto considerando o 
empreendimento com finalidade predominantemente cultural e merecedor da sua anuência, 
já não concordando com a sua implantação e acessibilidades. Considera que a dimensão da 
construção, como grande superfície comercial, não é adequada ao terreno disponível, 
implantado a escassos metros das vias rodoviárias existentes quando o devia ser a maior 
distância. Não são criadas melhorias significativas nas acessibilidades condizentes com a 
sua volumetria, utilização futura e compatível com a realidade já existente no local para um 
maior desafogo de tráfego, e não existem parqueamentos à superfície. 

** 

N.º 0622/02 PROC.º N.º 222/02 - (fl. - 192) 

De INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, com sede no Edifício Maringá – 
Torre 2 . 2.º, freguesia de Leiria, referente à operação urbanística que consta do pedido de 
parecer prévio para a construção de um edifício destinado a serviços e biblioteca, a levar a 
efeito em Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04.04.02, e face ao disposto no 
art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, emitir parecer 
favorável à pretensão, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto na legislação em vigor a plicável, 
nomeadamente : 

1.1 Decreto-Lei n.º 410/98, de 23 de Dezembro, rela tivamente à segurança 
contra incêndios; 

1.2 Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 Maio, relativamen te à acessibilidade de 
pessoas com mobilidade condicionada; 

2.º nos termos do disposto no n.º 7 do art.º 7.º do  Decreto-Lei n.º 555/99 de 
16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/0 1, de 04 de Junho, deverá ainda: 

2.1 apresentar termo de responsabilidade elaborado nos termos do 
disposto no art.º 10.º (o termo apresentado refere- se a legislação já revogada); 

2.2 garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 1 2.º e 78.º relativamente 
à publicitação da obra; 

3.º apresentar planta à escala 1/1.000, elaborada s obre base cartográfica 
actualizada com o edifício localizado, para registo  e cadastro do pedido. 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0623/02 INF. N.º 18/00 - (fl. - 62) 

De ARNALDO DAS NEVES RODRIGUES JAULINO, residente na Av.ª José 
Maria Duarte Júnior, n.º 5 – 1.º esq.º na Guia, Pombal, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um edifício, a levar a efeito no lugar e freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03.04.02, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, condicionado ao seguinte:   

1.º cumprir com os alinhamentos indicados nos eleme ntos gráficos 
apresentados e aprovados pelo ICERR–Instituto para a Conservação e Exploração da 
Rede Rodoviária e DRAOT–Direcção Regional do Ambien te e Ordenamento do 
Território e respectivos condicionalismos, nomeadam ente no que se refere aos 
acessos que deverão efectuar-se pela via municipal confinante; 

2.º cumprir com o disposto no art.º 60.º e 73.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, relativamente à ocupação da propriedade do lado Sul, devendo 
garantir o mínimo de 5,00m de afastamento entre a c onstrução e o limite da 
propriedade do mesmo lado; 

3.º cumprir com o disposto nos art.ºs 47.º e 69.º d o Regulamento do Plano 
Director Municipal, devendo prever estacionamento n o interior da parcela e junto ao 
exterior da propriedade, a fim de ser o mesmo cedid o ao domínio público; 

4.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações  e Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, dos p areceres emitidos 
pela FAP–Força Aérea Portuguesa, ICERR–Instituto pa ra a Conservação e Exploração 
da Rede Rodoviária e DRAOT–Direcção Regional do Amb iente e Ordenamento do 
Território. 

** 

N.º 0624/02 INF. N.º 39/01 - (fl. - 33) 

De ADELINO PEREIRA LOPES,  residente na Rua dos Marinheiros, n.º 62, 
freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 8122, de 20.08.01, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção, numa propriedade situada  em Barriscos, freguesia de 
Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b)  do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 18.07.01, 
transmitida através do ofício n.º 8122, de 20.08.01 , desta Câmara Municipal. 
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** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0625/02 PART. N.º 179/01 - (fl. - 4) 

De JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL, acompanhado de uma 
informação acerca do estado de degradação de construções (anexos e muros), situados na 
Rua da Videira (Alto da Rainha Santa), freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04.04.02, delibera, por 
unanimidade, notificar os proprietários das constru ções (anexos e muros), os Srs. 
António João de Lacerda Nobre e Fernando Eduardo Ge orge de Lacerda Nobre, 
residentes na Trav.ª Chafariz das Terras, n.º 11–5. º, freguesia de Prazeres, concelho 
de Lisboa e Rua Tomás da Anunciação, n.º 41–3.º, fr eguesia de Santo Condestável, 
concelho de Lisboa, respectivamente, ao abrigo do d isposto na alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64º. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de 
Janeiro, e n.º 3 do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 5 55/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para no  prazo de 10 dias, tomarem as 
medidas necessárias (demolição total das construçõe s existentes na crista do talude, 
no lado Poente junto à Rua da Videira), no sentido de salvaguardar pessoas e bens 
que circulem na via pública. 

Mais delibera que, não haverá lugar à audiência dos  interessados, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 103.º do Códi go do Procedimento Administrativo, 
por se considerar urgente a decisão tomada. 

Delibera ainda que, deverá ser dado conhecimento do  teor da presente 
deliberação à Junta de Freguesia de Monte Real e Se rviço Nacional de Protecção 
Civil. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 0626/02 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Março. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º 0627/02 PROC.º LOT. N.º 13/82 (fl. 1129) 

De Afonso Ferreira da Silva, acompanhado de um requerimento da SOCIEDADE 
CONSTRUTORA MOBEIRA, LDA.  com sede na Quinta de S. Bartolomeu – Lote 4 r/c dt.º, 
em Leiria, solicitando alteração da implantação altimétrica da construção, do loteamento sito 
em Camarinhos, freguesia de Parceiros. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 08.04.02 delibera, por unanimidade, aprovar a 
volumetria proposta para os lotes 13 e 14, atendend o à topografia do terreno e à 
configuração da construção, em que o corpo mais ava nçado das moradias respeita a 
cércea de 7,20m estabelecida no cartograma síntese do loteamento. 

** 

N.º 0628/02 PROC.º LOT. N.º 48/93 (fl. 843) 

De Emília Marques Cordeiro e outros, acompanhado de um requerimento de 
JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA, residente na Rua D. Alzira Barata Miranda, 18 – Qt.ª de 
Santo António-Marrazes, a solicitar a aprovação da alteração ao lote n.º 18, do loteamento 
sito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A alteração requerida para o lote 18 cuja deliberação de 27.12.01 foi apenas 
favorável ao aumento da área do lote, tendo sido desfavorável quanto à alteração do 
polígono de implantação e volumetria da construção. 

A exposição agora apresentada pelo requerente, nada acrescenta aos 
elementos analisados anteriormente, pelo que se mantém o parecer emitido pelo 
Departamento de Urbanismo em 26.12.01. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 04.04.02 delibera, por unanimidade, indeferir a 
pretensão ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º  2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 
448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 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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PONTO NÚMERO SEIS 

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA EN.350 À EN.113  ENTRE PALMEIRIA E 
CARDOSOS. PROC.º T.560/90 

N.º 0629/02 A acta n.º 7 da reunião da Câmara Municipal de Leiria realizada em 19.02.02, 
deliberação n.º 254/02 contem imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê “APROVAR O ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS 
APRESENTADO NO VALOR DE €8.322,00 + IVA” deve ler-se “APROVAR O ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS APRESENTADO NO VALOR DE €8.332,00 + IVA”. 

A Câmara delibera por unanimidade, proceder à recti ficação respectiva. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87 DE 8 DE JANEIRO - PEDIDO DE ANTÓNIO PEREIR A GASPAR PARA 
“PETRU’S BAR” 

N.º 0630/02 Presente um pedido de parecer, nos termos da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, 
do Governo Civil do Distrito de Leiria, sobre  a concessão de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento “Petru’s Bar” sito na Marinha do Engenho, 
Bajouca – Leiria. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Bajouca, comunicado pelo ofício n.º 023.2/02, de 08 de Março de 
2002. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, emitir parecer 
favorável, desde que se contenha dentro do Regulame nto Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Públ ico e de Prestação de 
Serviços em vigor neste Concelho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONA IS, SA – PROC.º 
29792/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0631/02 Presente o processo da firma mencionada em epígrafe, com sede na Av.ª 
Álvaro Pais, n.º 2 em Lisboa, do qual consta o pedido de licenciamento de publicidade numa 
viatura de táxi com a matrícula 16-46-CV 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 (II Série). 

** 
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PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONA IS, SA – PROC.º 
8808/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0632/02 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 10-83-GN 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 (II Série). 

** 

PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONA IS, SA – PROC.º 
23574/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0633/02 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 83-31-NE 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 (II Série). 

** 

PUBLICIDADE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONA IS, SA – PROC.º 
23632/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0634/02 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 93-10-FA 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 (II Série). 

** 

PUBLICIDADE – ADVERTISING PLUS – EXPLORAÇÃO E GESTÃ O DE SUPORTES 
PUBLICITÁRIOS, LDA. - ITL-42-9-1 

N.º 0635/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de uma viatura publicitária, no período compreendido entre 10 e 20 de Abril 
corrente, no concelho de Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, devendo ser 
observado o estipulado no n.º 4 do art.º 36.º do Re gulamento Municipal da 
Publicidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 

N.º 0636/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 9 de Abril de 2002, 
apresentando um total de Disponibilidades de €2.363.680,82 sendo de Operações 
Orçamentais €1.707.873,97 e de Operações de Tesouraria €655.806,82. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PAGAMENTOS (2) 

N.º 0637/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 2 a 9 de Abril cor respondente às autorizações n.ºs 
2422 a 2612, no montante de €592.588,85.  

** 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DE 2001 

N.º 0638/02 Foi entregue o Relatório de Actividades  de 2001 da Câmara Municipal 
para ser discutido e aprovado na próxima reunião. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL E TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE  UM MUSEU, 
ESCOLA DE MÚSICA E BIBLIOTECA – FREGUESIA DE BAJOUC A 

N.º 0639/02 Presente o processo relativo ao assunto em epígrafe, o qual corre termos na 
Secção de Património. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto e  na sequência da 
deliberação n.º 1540/00, por si tomada em reunião d e 2000/06/07, delibera por 
unanimidade, adquirir a Afonso Manuel Mendes Santo,  casado com Silvina das Neves 
Ferreira Santo , Carlos Manuel Mendes Santo, casado  com Maria de Lurdes Pedrosa 
Carreira, Maria Felicidade Mendes Santo Laranjeira,  casada com Albino da Silva 
Laranjeira, Boaventura Mendes Santo, Filomena Maria  Mendes Santo, casada com 
Fausto Cardoso Jordão, Fernanda Maria Mendes Santo Leal, casada com José 
António Soares Leal Pinto, Jorge Manuel Mendes Sant o, casado com Ana Paula 
Pereira de Jesus Ferreira, Paulino Manuel Mendes Sa nto, casado com Fernanda da 
Anunciação Costa e Silva, Isaura Maria Mendes Santo , casada com Carlos Manuel 
Fidalgo Alves, Natália Maria Mendes Santo, casada c om Baltazar Guimarães Barbosa, 
José Manuel Mendes Santo, casado com Susana Maria B regieira Pedrosa Gaspar, 
Cristina Paula Mendes Santo, casada com Rui Simões e Mónica Maria Mendes Santo, 
o prédio urbano inscrito na respectiva matriz sob o  artigo n.º 3739 da Freguesia de 
Monte Redondo, pelo valor de €60.000,00 e o prédio rústico inscrito na respectiva 
matriz sob o artigo n.º 13640, da mesma Freguesia, pelo valor de €4.844,00, ambos 
omissos na Conservatória do Registo Predial de Leir ia. 
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Mais delibera autorizar o respectivo pagamento e en viar ao 1.º Cartório 
Notarial de Leiria os documentos necessários à cele bração da Escritura Pública de 
Compra e Venda. 

Por último delibera conferir poderes à Senhora Pres idente para outorgar a 
mesma escritura.  

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE LEIRIA 

N.º 0640/02 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi 
presente o Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 
- que o Andebol é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de Leiria; 
- que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o desenvolvimento da 
modalidade; 
- que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da qualidade dos 
eventos que promove;  
Impõe-se: 
- Às Instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a necessidade de 
promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 
- A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os jovens, 
facultando-lhes os indispensáveis meios a uma natural formação básica em desporto, como 
factor integrante e indispensável a uma educação global. 
Porque: 
- A Associação de Andebol de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio e 
tradição no Andebol português, é a representante de todos os clubes ou colectividades que 
no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de Andebol; 
- A Associação de Andebol de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 
fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 
- A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, 
tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos; 
Razão: 
- Porque entre a Associação de Andebol de Leiria e a Câmara Municipal de Leiria é 
celebrado o presente Protocolo de desenvolvimento do Andebol que se rege pelas seguintes 
cláusulas : 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Andebol do Concelho de Leiria; 
2. Promover a prática desportiva regular; 
3. Proporcionar ás populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 
4. Formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.; 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências da Associação de Andebol de Leiria) 

1. Efectuar o VI Seminário Internacional de Andebol no Concelho de Leiria, no qual está 
integrada uma acção de formação para Dirigentes; 
2. Realizar o Torneio Cidade de Leiria Selecções Distritais Masculino e Feminino, no 
escalão de Iniciados, no Concelho de Leiria, garantindo o alojamento e estadia das equipas 
no Concelho de Leiria; 
3. Realizar o Campeonato Nacional de Juvenis Femininos – 2.ª Fase, no Concelho de 
Leiria, garantindo o alojamento e estadia das equipas no Concelho de Leiria; 
4. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 
actividades, nomeadamente na modalidade de Andebol; 
5. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás mencionadas, 
o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Leiria”. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

1. Disponibilizar gratuitamente os Pavilhões e outras Instalações Municipais de Leiria para a 
realização das Acções previstas no presente desde que solicitadas com a antecedência 
prevista no regulamento dessas instalações; 
2. Apoiar financeiramente a Associação de Andebol Leiria em todas as suas competências 
consignadas na Cláusula Segunda do presente Protocolo, com a verba de €5.535,00 (cinco 
mil quinhentos e trinta e cinco euros), a ser disponibilizada de acordo com a cláusula quarta 
deste protocolo; 
3. Suportar a despesa com o aluguer mensal da sede da Associação de Andebol de Leiria 
no valor de €448,92 e, de 50% das despesas mensais de água e luz da respectiva sede; 

CLÁUSULA QUARTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 
- €2.250,00 após a realização do VI Seminário Internacional de Andebol no Concelho de 
Leiria; 
- €2.000,00 após a realização do Torneio Cidade de Leiria Selecções Distritais; 
- €1.285,00 após a realização do Campeonato Nacional de Juvenis Femininos – 2.ª Fase. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Validade) 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu termo no dia 
31 de Dezembro de 2002, podendo ser renovado. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal 
de Leiria e a Direcção da Associação Andebol de  Leiria.” 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º 159/99, de 14 de Setembr o delibera por maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, autoriz ar a celebração do Protocolo com 
a Associação de Andebol de Leiria.  

** 
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APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “XII GRANDE PRÉMIO DE AT LETISMO DA 
BARREIRA” 

N.º 0641/02 Presente o ofício do Clube de Atletismo da Barreira , para a realização do “XII 
Grande Prémio de Atletismo da Barreira”, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo 
Rabaça, a atribuição do seguinte apoio: 
- Apoio financeiro no valor de €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros) para fazer face às 
despesas com a promoção da prova e alimentação dos participantes; 
- 650 T`Shirts com o brasão da Câmara Municipal de Leiria e respectiva impressão alusiva 
à prova; 
- 9 taças; 
- 600 prémios de presença. 

Em contrapartida o Clube de Atletismo da Barreira compromete-se, a organizar a 
prova fornecendo a alimentação aos atletas participantes e inserir o Brasão da Câmara em 
todo o material promocional, nomeadamente, na revista da prova. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º, da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto  delibera por unanimidade, e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2, do art.º 21.º, da supracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de S etembro, atribuir ao Clube de Atletismo 
da Barreira o referido subsídio no valor total de € 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
euros), 650 t`shirts, 9 taças e suportar directamen te a despesa com a aquisição dos 
600 prémios de presença. 

** 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “IX TORNEIO INTERNACIONA L DE ANDEBOL” DA 
JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 

N.º 0642/02 Presente o ofício da Juventude Desportiva do Lis e para fazer face às 
despesas com o “IX Torneio Internacional de Andebol”, evento que reuniu 63 equipas, num 
total de 945 jovens e, contando também com a presença de equipas espanholas, propõe o 
Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a atribuição do seguinte apoio: 
- Apoio financeiro no valor de €5.245,00 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco euros) para 
fazer face às despesas com a divulgação, transportes e alojamento; 
- 500 T`Shirts com o brasão da Câmara Municipal de Leiria;  
- 8 taças; 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º, da Lei n.º 159/9 9, de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto  delibera por unanimidade, e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2, do art.º 21.º, da supracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de S etembro, atribuir à Juventude 
Desportiva do Lis o referido subsídio no valor tota l de €5.245,00 (cinco mil e duzentos 
e quarenta e cinco euros), 500 T`Shirts e 8 taças. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

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

N.º 0643/02 Retirado.  

** 

PAAJ – PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL – APOIO PONTUAL II / 
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DE LE IRIA  

N.º 0644/02 Pela Sr.ª Presidente, foi presente o ofício datado de 20.03.02, com o número 
de entrada 9115/02, da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria, propondo 
a realização de actividades com o objectivo de comemorar o “25 de Abril”. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Presidente, que se atribua um subsídio no valor de 
€500 (Quinhentos Euros) à Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria para 
fazer face às despesas inerentes à comemoração do “25 de Abril”. 

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 L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, um 
subsídio no valor de €500 (Quinhentos Euros) à Fede ração das Associações Juvenis 
do Distrito de Leiria para fazer face às despesas i nerentes à comemoração do “25 de 
Abril”. 

** 

V REAL FESTIVAL DE TUNAS ACADÉMICAS 

N.º 0645/02 Pela Sr.ª Presidente, foi presente o ofício datado de 05.04.02, pela 
Tum´Acanénica para a realização da V Edição do Real Festival de Tunas Académicas, a D. 
Dinis, o Trovador. 

Para o efeito, propõe a Sr.ª Presidente, que se atribuam os seguintes apoios: 
- Cedência do Teatro José Lúcio da Silva, para os dias 25 e 26 de Abril de 2002; 
- Transporte (3 autocarros) para os dias 24, 25, 26 e 27 de Abril de 2002, para transportar 

as tunas participantes dos seus locais de origem até à cidade de Leiria, bem como para 
permitir a deslocação das mesmas tunas na área urbana; 

- Recepção às Tunas participantes, no Salão Nobre da Câmara, dia 26 de Abril, pelas 15 
horas; 

- Disponibilização de 7 espaços dos outdoors/muppies, da “JC Decaux” (1,76 x 1,20 mts), 
existentes na cidade de Leiria. 

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

Mais delibera autorizar os restantes apoios solicit ados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

RANCHO FOLCLÓRICO "RODA VIVA" - MACEIRA - PEDIDO DE  CEDÊNCIA GRATUITA 
DOS AUTOCARROS DA CML 

N.º 0646/02 Presente o ofício do Rancho Folclórico "Roda Viva", datado de 10 de Janeiro 
do corrente ano, solicitando a gratuitidade das cedências dos autocarros da Câmara 
Municipal de Leiria concedidos para os dias 10 e 24 de Novembro de 2001. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar os de spachos do Vereador 
da Educação e Cultura que autorizaram a cedência co m isenção do pagamento da 
quilometragem dos autocarros e nas demais condições  regulamentares. 

** 

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: 

- POSTO DO EBM DE BAJOUCA 

- LUGARES PARA VENDA DE FARTURAS NA FEIRA DE MAIO 

- PUBLICIDADE SONORA – XI SEMANA ACADÉMICA DE LEIRI A - ITL-42-
9-1 

** 

POSTO DO EBM DE BAJOUCA 

N.º 0647/02 Presente o fax do Centro da Área Educativa de Leiria n.º 139, de 05.03.02, 
solicitando à Câmara de Leiria parecer relativamente à extinção do Posto de Bajouca. 

A Câmara, depois de analisar a proposta, e de acord o com as alíneas a) e 
b) do n.º 1 do Desp. Conj. 15/SEAE/SEEI/97, deliber a, por unanimidade concordar com 
a extinção do posto do EBM de Bajouca. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LUGARES PARA VENDA DE FARTURAS NA FEIRA DE MAIO 

N.º 0648/02 A Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães comunicou à Câmara o que a seguir 
se transcreve: 

“Até dois dias antes da inauguração da Feira de Maio de 2001, ainda os 
fartureiros não se tinham instalado, não respeitando a ordem atribuída por aplicação do 
Regulamento. 
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Pretendiam os mais activos localização por antiguidade. Foi-lhes dito pela 
Comissão da Feira que os critérios do Regulamento eram gerais e definidos pela Câmara. 
Vieram então propor a constituição de uma comissão ad-hoc para estudar uma localização 
que satisfizesse a todos. Garantiram ao Sr. Vereador Eng.º Pedro Faria que todos estavam 
de acordo quando apresentaram nova listagem de lugares. Na véspera da inauguração da 
Feira o Vereador toma conhecimento de distúrbios entre os fartureiros, provocados pelo 
facto dos dois primeiros classificados segundo o critério do Regulamento, não terem sido 
ouvidos e terem sido colocados em lugar longe daquele a que tinham direito. 

Perante a reclamação destes e dada a proximidade da inauguração da Feira foi 
decidido colocá-los nos lugares que a comissão ad-hoc lhes atribuiu, o que aceitaram 
pacificamente, perante a promessa de devolução de parte do valor pago, aceitação em 
função do lugar efectivamente ocupado. 

Mais se deliberou, em reunião de Câmara de 30.05.01, avaliar negativamente os 
membros da comissão ad-hoc pelo comportamento desrespeitoso para com o Regulamento, 
tendo induzido em erro o Sr. Vereador, que por este motivo, entendeu propor - ao abrigo do 
ponto 2.1 do Regulamento – excluí-los da Feira no ano seguinte (2002). Esta proposta foi 
aprovada em reunião de Câmara de 30.05.01, com a deliberação n.º 1407/01. 

Tendo havido este ano, reclamação por parte dos interessados invocando a 
necessidade de exercício da actividade como meio de subsistência a Sr.ª Vereadora Dr.ª 
Neusa Magalhães entendeu levar o assunto à Câmara, para que esta se pronunciasse face 
aos motivos invocados.” 

Quanto a este assunto, o Sr. Vereador Dr. Vitor Lourenço manifestou a sua 
discordância na aceitação das inscrições dos fartureiros este ano, por incumprimento das 
regras que lhes foram impostas, tendo-se verificado que criaram muito mau ambiente. 
Mesmo tendo sido avisados que iriam ser avaliados, comprometeram o esquema de 
segurança montado pelos serviços municipais responsáveis pela Feira. 

Foi no entanto entendido que, dado tratar-se de uma questão de subsistência, 
dever-se-ia permitir excepcionalmente a sua instalação. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e, dado tra tar-se de uma questão 
de subsistência para os feirantes em causa, deliber ou por unanimidade, permitir a sua 
instalação na Feira de Maio, este ano. 

Deverá, no entanto, dar-se conhecimento aos mesmos que quaisquer 
distúrbios por eles provocados, serão pretexto para  que as suas inscrições não 
tornem a ser admitidas na Feira, devendo ainda suje itar-se às regras do Regulamento 
e não quererem determinar o critério. 

** 

PUBLICIDADE SONORA – XI SEMANA ACADÉMICA DE LEIRIA - ITL-42-9-1 

N.º 0649/02 Presente a carta de Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão a solicitar autorização para ser produzida publicidade sonora numa 
viatura que percorrerá as ruas desta cidade e zonas circundantes, no período de 10 a 20 de 
Abril corrente, durante todo o dia e início da noite, com distribuição de “merchandising” 
referente à XI Semana Académica. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar o ped ido apenas até às 
20.00 horas, devendo ser respeitados os limites est abelecidos no Regulamento Geral 
do Ruído aprovado pelo Dec. Lei n.º 292/00, de 14 d e Novembro, bem como a 
proibição prevista no n.º 2 do art.º 11.º do Regula mento Municipal da Publicidade, de 
serem projectados ou lançados panfletos na via públ ica.  

Mais delibera informar a Associação requerente que a publicidade em 
causa não carece de licenciamento nos termos do cit ado Regulamento, conforme 
estipula o seu art.º 3.º, alínea c). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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

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

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 9 de Abril de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL 

___________________________ 

 


