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ACTA N.º 04 
Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dois, no Salão 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR. 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 DR. SÉRGIO CARVALHO 

JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 
Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o 

ENG.º ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA, para apresentação dos processos de 
obras particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º JOSÉ MANUEL 
RAPOSO PIRES; por parte do Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS 
ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.01.15 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 
quarenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES N.º S.: 

 233/01 ANA MARIA COSTA COELHO SILVA SARAIVA 
 291/01 CTT – CORREIOS DE PORTUGAL, SA 
 502/01 VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 

E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 506/01 VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 

E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 507/01 VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 

E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 508/01 VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 

E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 561/01 PREDISOUTOS – CONSTRUÇÃO CIVIL, LD.ª 
 711/01 VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 

E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 712/01 VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 

E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 713/01 VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS 

E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 1142/01 CERÂMICA DO LIZ, SA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES INF. N.º S: 

 23/01 ANÍBAL FRANCISCO GORDALINA LOPES 
 103/01 JAIME GASPAR DOS SANTOS E OUTROS 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.º : 

 274/01 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO - INFORMAÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO N.º S: 

 19/78 JOSÉ ANTÓNIO (HERD.) 
 23/89 JOSÉ RODRIGUES 
 6/98 MOTA MARQUES & FILHOS, LD.ª 
 5/99 MARIA LUCÍLIA DE OLIVEIRA FARIA RIBEIRO E OUTRA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S: 

T 325/93 REPARAÇÃO DA ESTRADA DA BOUÇA (COLMEIAS) – TROÇO ENTRE 
O BARRACÃO E CONFRARIA – ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS 
PARA APROVAÇÃO 

T 200/01 CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE MILAGRES 
– MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 198/01 EN 349 – 1 AO KM 10 + 851 – CONSERVAÇÃO DA PONTE SOBRE O 
RIO LIS - AMOR 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- INFRA-ESTRUTURAS DA 2.ª FASE DO SANEAMENTO INTEGRADO DA BACIA DO 
LIS – EMISSÁRIOS DE PONTE DAS MESTRAS – 1.ª FASE: EMISSÁRIOS 8.1.1., 8.2.1 
E 8.2.2., E EMISSÁRIOS DE OLHALVAS – 1.ª FASE: EMISSÁRIO 7.2 (TROÇO 
AMOREIRA – REIXIDA) 

- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A URBE – NÚCLEOS 
URBANOS DE PESQUISA E INTERVENÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 
- ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT, EM 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA 
- PUBLICIDADE – GABRIEL FRANCISCO JERÓNIMO 
- MERCADO DO FALCÃO – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO LUGAR 

N.º 127 
- MERCADO DO FALCÃO – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO LUGAR 

N.º 227 
- ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
- ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 
- ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTO DE PESAR 
- FREQUÊNCIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
– TRANSFERÊNCIA DE VERBA – MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO 
LECTIVO DE 2001/2002 

- BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 
- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO 
- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 
- GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOEIRENSE – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- MOVIMENTO CATÓLICO DE ESTUDANTES – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO TE-ATO – GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – CLUBE ESCOLA DE TÉNIS DE 
LEIRIA 
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- FESTIVAL DA IRREVERÊNCIA – CARNAVAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- CANDIDATURA AO PROJECTO PITER II – ARRANJO E VALORIZAÇÃO DA 
ESTRADA ATLÂNTICA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- GABINETE DE COOPERAÇÃO EXTERNA 
- COMISSÃO DE TOPONÍMIA 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 0102/02 O Senhor Vereador DR. HÉLDER ROQUE perguntou se era disponibilizada 
aos Vereadores a agenda onde constam os convites dirigidos à Câmara, pois já houve 
cerimónias públicas que gostaria de ter acompanhado e só teve conhecimento pela 
imprensa. 

A Senhora Presidente  informou que todos os convites dirigidos à Câmara são 
enviados aos Senhores Vereadores. 

O Senhor Vereador DR. HÉLDER ROQUE disse ainda que a cerimónia do 
sorteio para qualificação para o EURO 2004 que vai decorrer a 25 de Janeiro no 
Europarque, onde estarão presentes 51 Federações Europeias e muitos jornalistas seria 
uma oportunidade relevante para afirmar Leiria junto de todos, elaborando brochuras onde 
transmitisse todas as potencialidades da nossa zona a nível de clima, religião, gastronomia 
etc...., não tendo conhecimento que algo tenha sido feito nesse sentido. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  informou que a Câmara vai participar, à 
semelhança de outros Municípios, com um stand próprio onde serão transmitidas imagens 
do concelho e do estádio, para além dos folhetos e maquete, sendo tudo articulado com a 
Região do Turismo Leiria/Fátima e com a Leirisport. Tudo o que foi questionado está 
salvaguardado e ocorrerá de igual forma para todos os Municípios, ficando o próprio stand 
para a Câmara. 

O Senhor Vereador DR. HÉLDER ROQUE congratula-se mas lamenta que, 
estando cá há três semanas, nada tenha sido dito sobre o assunto, justificando-se vir na 
Ordem de Trabalhos para conhecimento. 

A Senhora Presidente  informou que é um processo já antigo que vinha a 
decorrer há meses. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0103/02 PROC.º N.º 233/2001 - (fl. - 42) 
De ANA MARIA COSTA COELHO DA SILVA SARAIVA, residente na 

Urbanização da Encosta, Lote 4 – Bloco A- 5.º Frt., freguesia de Leiria, referente ao projecto 
de arquitectura uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito na Rua Cidade 
de Olivença, Lote 13, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar elementos rectificativos ao projecto , de forma a prever que 
a volumetria ao nível do piso da cobertura seja red uzida ao mínimo indispensável, 
devendo para o efeito garantir a redução da cércea;  

2.º indicar o sistema de ventilação da casa de banh o interior, de acordo 
com o art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas, devendo apresentar 
pormenorização relativa ao mesmo; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00 , a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que,  a implantação dos muros deverá efectuar-se de 
acordo com os alinhamentos definidos no processo de  loteamento (Lot. 32/77), 
garantindo a largura do passeio prevista. 

** 

N.º 0104/02 PROC.º N.º 291/2001 - (fl. - 25) 
De CTT CORREIOS DE PORTUGAL, S.A., com sede na Rua de S. José, n.º 20 

- Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de remodelação da estação de correios de 
Leiria, instalada no r/c de um edifício, situado na Avenida Heróis de Angola, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da remodelação da estação acima referida, 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, devendo referir 
nomeadamente o cumprimento das disposições do Regul amento do Plano Director 
Municipal; 

2.º apresentar projecto de arquitectura rectificado  de acordo com os 
elementos aprovados pelo Serviço Nacional de Bombei ros, nomeadamente no que se 
refere ao sentido de abertura das portas; 

2.1 apresentar planta do piso superior indicado no corte A A’, sobre a zona 
de bar e cozinha; 
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3.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 243/8 6, de 20 de Agosto, 
Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, relativamente  às condições do local de trabalho; 

4.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 123/97, de 22 de 
Maio, relativamente à acessibilidade a deficientes;  

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
o projecto de segurança contra incêndios, de acordo  com o parecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros. 

** 

N.º 0105/02 PROC.-º N.º 502/2001 - (fl. - 49) 
De VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS 

E URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, lote 3 – R/C-A – Alto das Flores - 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar 
a efeito no Lote 21 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar elementos rectificativos de forma a prever o cumprimento 
do disposto no processo de loteamento (Lot. 9/97), relativamente às cotas dos pisos 
1, 2 e cobertura; 

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

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

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

5.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d a rede de drenagem de águas 
residuais na cave; 

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

7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €10.000,0 0 a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

8.º garantir o alinhamento da fachada com o edifíci o confinante. 

** 
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N.º 0106/02 PROC.º N.º 506/2001 - (fl. - 43) 
De VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS 

E URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, lote 3 – R/C-A – Alto das Flores - 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no 
Lote 23 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar elementos rectificativos de forma a prever o cumprimento 
do disposto no processo de loteamento (Lot. 9/97), relativamente às cotas dos pisos 
1, 2 e cobertura, bem como cota de cércea; 

2.º reformular o acesso à cobertura, devendo o mesm o cumprir com o 
disposto no art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de  21 de Fevereiro; 

3.º apresentar alçados com indicação das cores e do s materiais dos 
elementos que constituem as fachadas; 

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

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

6.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de especi alidades, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d a rede de drenagem de águas 
residuais na cave; 

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

8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €5.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

9.º garantir o alinhamento da fachada com o edifíci o confinante. 

** 

N.º 0107/02 PROC.º N.º 507/2001 - (fl. - 44) 
De VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS 

E URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, lote 3 – R/C-A – Alto das Flores - 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar 
a efeito no Lote 24 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar alçados com indicação das cores e do s materiais dos 
elementos que constituem as fachadas; 

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

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

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e esgotos com rede de drenagem 
de águas residuais nas garagens; 

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

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €5.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

7.ºgarantir o alinhamento da fachada com o edifício  confinante. 

** 

N.º 0108/02 PROC.º N.º 508/2001 - (fl. - 44) 
De VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS 

E URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, lote 3 – R/C-A – Alto das Flores - 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar 
a efeito no Lote 36 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar elementos rectificativos de forma a prever o cumprimento 
do disposto no processo de loteamento (Lot. 9/97), relativamente às cotas dos pisos 
1, 2 e cobertura, bem como cota de cércea; 

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

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

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

5.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d a rede de drenagem de águas 
residuais ao nível da cave; 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interferir  com o passeio 
exterior ao edifício; 
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7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €10.000,0 0 a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

8.º garantir o alinhamento da fachada com o edifíci o confinante. 
Mais delibera informar que, previamente a emissão d e licença de 

construção, deverá verificar-se o distrate do lote (referente à hipoteca). 

** 

N.º 0109/02 PROC.º N.º 561/2001 - (fl. - 66) 
De PREDISOUTOS – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, com sede ma Rua das 

Faias, n.º 4 – Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de um conjunto habitacional, a levar a efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do conjunto habitacional a cima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o parecer emitido pelo ICERR – Inst ituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qua l deverá ser dado 
conhecimento ao requerente); 

2.º os arranjos exteriores propostos do lado Norte e Sul junto aos 
arruamentos para alargamento de vias, estacionament o e passeio, deverão ser 
devidamente infra-estruturados com materiais semelh antes aos existentes na zona, 
de acordo com as indicações a fornecer pelos Serviç os de Fiscalização Municipal; 

2.1 deverá prever junto à via, a localização de rec ipientes de recolha de 
resíduos sólidos urbanos (RSU); 

3.º o espaço acima indicado deverá ser cedido ao do mínio público, 
devendo apresentar certidão da Conservatória rectif icada de acordo com o mesmo; 

3.1 esclarecer as discrepâncias entre os elementos anteriormente e agora 
apresentados, no que se refere ao dimensionamento d a propriedade no sentido 
Norte/Sul, uma vez que não são coincidentes, não se ndo ainda coincidentes com o 
indicado na planta à escala 1/1000; 

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 66/95 , de 8 de Abril, 
relativamente a: 

4.1 Capitulo III (art.º 7.º e 8.º, elementos de con strução); 
4.2 Capitulo IV (art.º 16.º a 18.º, relativamente a o controlo da poluição de ar 

e fumo nas escadas e, câmaras corta-fogo, art.º 20. º sinalização de segurança); 
4.3 Capitulo V (Iluminação eléctrica). 
4.4 Capítulos VII e VIII (Controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 

5.º a sala de condomínio deverá ser dotada das devi das condições de iluminação 
e ventilação; 

6.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a  executar para 
posterior licenciamento, devendo estes acompanhar a  topografia do terreno; 
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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 Decre to Regulamentar n.º 21/98, de 4 de 
Setembro; 

8.ºgarantir o cumprimento do disposto no Código civ il, relativamente às 
propriedades confinantes; 

9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias,  
10.º apresentar projecto de drenagem de águas pluvi ais relativo aos 

espaços a ceder ao domínio público, bem como áreas envolventes do edifício, 
devendo prever a construção de colector para drenag em das referidas águas pluviais 
até um meio receptor adequado, com indicação da res pectiva secção 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 €8.000,00  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 0110/02 PROC.º N.º 711/2001 - (fl. - 45) 
De VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS 

E URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, lote 3 – R/C-A – Alto das Flores - 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no 
Lote 18 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar alçados com indicação das cores e do s materiais dos 
elementos que constituem as fachadas; 

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

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

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e rede de drenagem de águas 
residuais na cave; 

5.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício; 
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6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €5.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

7.ºgarantir o alinhamento da fachada com o edifício  confinante. 
Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de 

construção, deverá verificar-se o distrate do lote (referente à hipoteca). 

** 

N.º 0111/02 PROC.º N.º 712/2001 - (fl. - 45) 
De VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS 

E URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, lote 3 – R/C-A – Alto das Flores - 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no 
Lote 19 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar alçados com indicação das cores e do s materiais dos 
elementos que constituem as fachadas; 

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

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

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e rede de drenagem de águas 
residuais na cave; 

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

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €5.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

7.ºgarantir o alinhamento da fachada com o edifício  confinante. 
Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de 

construção, deverá verificar-se o distrate do lote (referente à hipoteca). 

** 
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N.º 0112/02 PROC.º N.º 713/2001 - (fl. - 45) 
De VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS FLORES TAIS 

E URBANÍSTICOS, LDA, com sede na Rua João Infante, lote 3 – R/C-A – Alto das Flores - 
Cascais, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no 
Lote 20 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar alçados com indicação das cores e do s materiais dos 
elementos que constituem as fachadas; 

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

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

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e rede de drenagem de águas 
residuais na cave; 

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

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €5.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

7.ºgarantir o alinhamento da fachada com o edifício  confinante. 
Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de 

construção, deverá verificar-se o distrate do lote (referente à hipoteca). 

** 

N.º 0113/02 PROC.º N.º 1142/2001 - (fl. – 51) 
De CERÂMICA DO LIZ, S.A., com sede na Rua Manuel Simões Maia, freguesia 

de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto habitacional, a levar a 
efeito na Rua Imaculada Conceição - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e face ao disposto 
no art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do conjunto habitacional a cima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1.º a cota de soleira no ponto médio da fachada jun to à Rua da Imaculada 
Conceição, não poderá exceder 1,00m; 
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2.º reformular o estudo de arranjos exteriores apre sentado, junto à via 
pública, de modo a que o estacionamento se efectue no interior da propriedade, com 
uma faixa de circulação interior com 4,00m de largu ra e, garantindo o alargamento da 
faixa de rodagem da Rua da Imaculada Conceição (3,2 5m ao eixo), passeio (1,50m de 
largura); 

3.º ceder o espaço acima indicado (entre os edifíci os e a via pública) ao 
domínio público para alargamento de via, estacionam ento e passeio, devidamente 
infra-estruturado com materiais semelhantes aos exi stentes na zona e, de acordo com 
as indicações dos serviços de Fiscalização de Obras  Municipais; 

4.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a, de acordo com o 
acima indicado, devendo prever a unificação das par celas numa única unidade 
matricial; 

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

6.º indicar a utilização dos espaços da cave (garag ens); 
7.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro, no que se refere a: 
7.1 art.º 22.º e art.º 47.º, relativamente à dispon ibilidade de água e meios de 

extinção de incêndios; 
7.2 art.º 46.º, relativamente às condições de acess o aos diferentes corpos 

do edifício, garantindo uma faixa de circulação des tinada a viaturas de bombeiros 
para acesso aos pátios interiores, directamente a p artir da via pública, com o mínimo 
de 4,00m de largura, devendo ainda cumprir com os a spectos previstos no n.º 3 do 
mesmo artigo; 

8.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 66/95 , de 8 de Abril, 
relativamente a: 

8.1 Capitulo III, art.º 7.º e 8.º (elementos de con strução), art.º 9.º 
(compartimentação interior, dado que a área da cave  excede 3 000m2); 

8.2 Capitulo IV, art.º 15.º (devendo prever câmara corta-fogo na totalidade 
dos acessos ao piso superior), art.ºs 16.º a 18.º ( relativamente ao controlo da poluição 
de ar e fumo nas escadas e câmaras corta-fogo), art .º 20.º (sinalização de segurança); 

8.3 Capitulo V (Iluminação eléctrica); 
8.4 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 
9.º prever a existência de sala de condomínio; 
10.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a executar para 

posterior licenciamento, devendo estes acompanhar a  topografia do terreno; 
11.º indicar a data em que se prevê requerer a apro vação dos projectos de 

especialidade, bem como indicar o faseamento nos el ementos gráficos, dado a 
proposta apresentada referir que a mesma será execu tada por fases; 

12.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias; 
12.1 apresentar projecto de arranjos exteriores abr angendo a totalidade da 

propriedade, nomeadamente a tardoz, com indicação d as áreas ajardinadas e tipos de 
pavimento, devendo ainda prever junto à via, a loca lização de recipientes de recolha 
de resíduos sólidos urbanos (RSU); 



 

CMLeiria/Acta n.º 04 de 2002.01.22 

.00151-(14) 

13.º apresentar projecto de drenagem de águas pluvi ais relativo aos 
espaços a ceder ao domínio público, bem como áreas envolventes do edifício, 
devendo prever a construção de colector para drenag em das referidas águas pluviais 
até um meio receptor adequado, com indicação da res pectiva secção 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, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €8.000,00  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. ” 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0114/02 PROC.º INF. N.º 23/2001 - (fl. - 9) 
De ANÍBAL FRANCISCO GORDALINA LOPES, residente em Quinta de São 

Bartolomeu, Lote 8 – 2.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de moradias em banda, a levar a efeito em Quinta de Cima – 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  14/01/2002, 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 o disposto nos art.ºs 47.º e 67.º d o Regulamento do Plano 
Director Municipal, prevendo estacionamento no inte rior da parcela e junto ao exterior 
da propriedade, a fim de ser o mesmo cedido ao domí nio público; 

2.º prever o alargamento da via existente do lado S ul, de modo a garantir 
uma faixa livre ao eixo de 7,00m e, destinada a ala rgamento da via (3,00m), 
estacionamento (2,50m) e passeio (1,50m); 

2.1 assegurar a continuidade do passeio em toda a f rente da propriedade, 
junto à via pública; 

2.2 o documento de posse a apresentar, deverá refer ir a confrontação com 
a via pública do lado Sul; 

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

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

** 

N.º 0115/02 PROC.º INF. N.º 103/2001 - (fl. - 4) 
De JAIME GASPAR DOS SANTOS E OUTROS, residente em Confraria, 

freguesia de Colmeias, referente ao pedido de viabilidade de remodelação de um edifício, 
situado na Travessa da Fonte Freire, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/01/2002, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do pedido de informação prévia relativamen te à recuperação de 
um edifício existente no local acima indicado e, nu ma zona definida no Plano Director 
Municipal como Área Consolidada, e inserido no Núcl eo Histórico da Cidade Leiria. 

O local insere-se ainda na Zona de Intervenção do P rograma Polis, face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 119/2000, de 4 de Julho . 

Analisado o pedido e face ao parecer emitido pelo G abinete de Reabilitação 
Urbana (do qual deverá ser dado conhecimento ao req uerente), verifica-se que: 

1.º o proposto não se enquadra no local, dado o aum ento de volumetria, 
não se enquadrando ainda nos estudos que se encontr am a decorrer para a zona, 
nomeadamente Plano de Salvaguarda do Centro Históri co; 

1.1 o proposto agrava ainda as condições de salubri dade e insolação das 
construções confinantes e, aspectos regulamentares previstos no Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativos ao mesmo; 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea d) do n.º 1 do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, a pretensão poderá ser revista, devendo no 
entanto o pedido ser reformulado de acordo com o pa recer emitido pelo Gabinete de 
Reabilitação Urbana, enquadrando-se nos estudos do Plano de Salvaguarda acima 
referido, que se encontram a decorrer. 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0116/02 PROC.º PART. N.º 274/2001 - (fl. - 8) 
Acompanhada de uma exposição do proprietário do edifício situado na Travessa 

da Tipografia, n.º 15, freguesia de Leiria, respondendo à notificação que lhe foi efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao relatório da vistoria sobre as condições precárias de 
segurança do referido prédio. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a e na sequência da 
deliberação tomada em reunião de 03/10/2001, delibe ra, por unanimidade, notificar o 
proprietário do imóvel, o Sr. Gonçalo Manuel Piment el Cortêz Pinto, residente na Rua 
Padre Moisés da Silva, n.º 4 - Cascais, ao abrigo d o disposto na alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2 001, de 4 de Junho, para no prazo 
de 45 dias, proceder à execução das obras necessári as de forma a suprir as 
deficiências apontadas no relatório da vistoria, cu jo teor já é do seu conhecimento. 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva, a propósito de intervenções em 
edifícios no Centro Histórico, afirmou que é necessário considerar, para além das 
condicionantes legais, a rentabilidade a que os proprietários naturalmente aspiram quando 
propõem, ou são obrigados, a fazer obras. 

A viabilidade económica dos investimentos a realizar nos edifícios do Centro 
Histórico é um factor de enorme importância na política de requalificação do Centro 
Histórico. 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 0117/02 PROC.º LOT. N.º 19/78 (fl. 86) 
De Herd. de José António, acompanhado de um requerimento de MARIA 

EMÍLIA FERNANDES ANTÓNIO HENRIQUES E OUTROS, residente na Rua das Oliveiras, 
25 em Marinheiros-Marrazes, solicitando a aprovação do projecto das infra-estruturas 
referentes às alterações do loteamento sito em Marinheiros, freguesia de Marrazes, já 
aprovadas em reunião de 21.11.01. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 17.01.02, delibera por unanimidade, aprovar o 
projecto de infra-estruturas referente às alteraçõe s do loteamento acima referido 
aprovadas em reunião camarária de 21.11.01 e, autor izar a emissão do Aditamento ao 
respectivo alvará, condicionado ao seguinte: 

1.º - Apresentar uma Garantia Bancária a favor da C âmara Municipal no 
valor de €2.005,17 destinados à execução de passeio  e estacionamento e na qual deve 
constar a seguinte cláusula “A Garantia apresentada  não cessará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.” 

2. º - Estabelecer ónus de acesso ao colector pluvi al que atravessa os lotes 
3 e 4. 

Os requerentes têm o prazo de 12 meses para executa r as infra-estruturas. 

** 

N.º 0118/02 PROC.º LOT. N.º 23/89 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Rua da Carreira, 135 em Milagres, 

referente ao loteamento sito em Milagres. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 17.01.02 , cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro, com a redacção dada pela Lei nº 6/96 d e 31 de Janeiro: 
“Trata-se de uma alteração ao loteamento que consis te na subdivisão do lote D em 
três lotes D1, D2 e D3, aumento da área de construç ão no lote B, destinada a 
serviços/terciário, aumento de número de fogos, aum ento de área de implantação e 
aumento de área de construção nos mesmos lotes. 
Analisado o processo verifica-se que a implantação da construção do lote D1, 
resultante da divisão do lote D não contempla o nec essário afastamento ao limite do 
lote confinante já edificado, sugerindo-se a divisã o em dois lotes, em vez de três. É 
verificado com a divisão do lote D a falta de área em 89m2, devendo a mesma ser 
justificada. 

Relativamente ao lote B também não são respeitados os afastamentos aos 
limites posteriores do lote, bem como a possível in compatibilidade de usos. 

Deste modo, propõe-se o indeferimento do pedido 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.” 

O projecto deverá ser reformulado tendo em consider ação o referido. 
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N.º 0119/02 PROC.º LOT. N.º 6/98 
De MOTA MARQUES & FILHOS LD.ª,  com sede na Rua Miguel Torga, 73-r/c 

esqº em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade sita em Lavegadas, freguesia 
de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 17.01.02, delibera por unanimidade, aprovar os 
projectos de infra-estruturas do loteamento acima r eferido e autorizar a emissão do 
respectivo alvará, condicionado ao seguinte: 

1.º - Apresentar as Garantias Bancárias nas quais d eve constar a seguinte 
cláusula “A Garantia apresentada não cessará em cas o algum sem autorização 
expressa da Câmara Municipal/EDP.”: 

a) A favor da Câmara Municipal no valor de €14.869, 76 destinados à 
execução dos arranjos exteriores; 

b) A favor da Câmara Municipal no valor de €61.467, 95 destinados à 
execução da rede viária; 

c) A favor da Câmara Municipal no valor de €24.402, 34 destinados à 
execução da rede de águas, e rede de esgotos domést icos e pluviais; 

d) A favor da EDP no valor de €51.602,34 (IVA inclu ído), destinados às 
infra-estruturas da rede eléctrica. 

2.º - Efectuar o pagamento na tesouraria dos SMAS d a comparticipação 
para reforço da rede de água e das ligações às rede s gerais, de acordo com o ofício 
n.º 1024 de 10.02.00. 

3.º - Dar cumprimento às restantes condições estabe lecidas nos pareceres 
emitidos pelas várias entidades e serviços da Câmar a Municipal, para a realização das 
obras de urbanização, tendo para a sua execução o p razo de 6 meses. 

** 

N.º 0120/02 PROC.º LOT. N.º 5/99 (fl. 282) 
De MARIA LUCÍLIA OLIVEIRA FARIA RIBEIRO E OUTRA,  residentes na Rua 

D. José Alves Correia da Silva, 51 em Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando 
uma substituição do pavimento previsto no loteamento sito na Cruz d’Areia, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 16.01.02 delibera p or unanimidade, autorizar a 
substituição do pavimento previsto para os passeios  do loteamento em causa, de 
“calçada de vidraço miúda” por lagetas de betão pré -fabricadas, uma vez que no 
Largo Madre Teresa de Calcutá na Guimarota, o pavim ento existente aprovado para 
os passeios é do mesmo tipo. 

** 

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 CINCO 

REPARAÇÃO DA ESTRADA DA BOUÇA (COLMEIAS) – TROÇO EN TRE O BARRACÃO 
E CONFRARIA. T – 325/93 
N.º 0121/02 Presente o processo referente ao assunto em epígrafe, acompanhado de uma 
informação do DOM, a qual propõe a rectificação da deliberação camarária n.º 1993/01 de 
16/08/2001, referente à revisão de preços no valor de 1.905.134$00 + IVA, em vez de 
1.912.834$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto, e com base na 
informação do DOM, delibera por unanimidade, proced er à rectificação respectiva. 

** 

CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE MILAGRES T – 200 /01 
N.º 0122/02 Nos termos do art.º 116 do Dec.-Lei n.º 59/99 de 02 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma FERNANDO SILVA & VIEIRA, CONSTRUÇÕES, LDA. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato  

** 

E.N. 349 – 1 AO KM 10 + 851 – CONSERVAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LIS – AMOR 
T - 198/01 
N.º 0123/02 Presente o processo referente ao assunto em epígrafe, acompanhado de uma 
informação do DOM de 21 de Janeiro de 2002, em que considera que a obra em causa 
reúne as condições referidas na alínea d) do n.º 2 do art.º 9.º do Decreto Lei n.º 196/89 de 
14 de Junho, dado que o empreendimento é de interesse público. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto, e considerando que: 
1) Esta via promove uma franca ligação entre a cida de de Leiria e a vila de 

Monte Real, bem como a Base Aérea n.º 5, servindo m esmo várias freguesias ao longo 
do seu percurso; 

2) O processo de beneficiação desta via prevê a cor recção de pontos de 
estrangulamento no sentido de dotá-la de um melhor nível de serviço; 

3) A ponte actual encontra-se inserida num troço cu jo traçado apresenta 
irregularidades (quer em planta, quer em perfil). P or outro lado, o perfil transversal da 
ponte é bastante estreito e não permite a circulaçã o viária nos dois sentidos em 
simultâneo; 

4) Com o presente projecto pretende-se resolver os problemas existentes 
no local e atrás focados. A solução encontrada é a técnica e economicamente mais 
adequada para o seu traçado. 
delibera por unanimidade, declarar nos termos da al ínea d) do n.º 2 do art.º 9.º do 
Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho que o empreen dimento é de interesse público. 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

INFRA-ESTRUTURAS DA 2.ª FASE DO SANEAMENTO INTEGRAD O DA BACIA DO LIS 
– EMISSÁRIOS DE PONTE DAS MESTRAS – 1.ª FASE: EMISS ÁRIOS 8.1.1., 8.2.., E 
EMISSÁRIOS DE OLHALVAS – 1.ª FASE: EMISSÁRIO 7.2 (T ROÇO AMOREIRA – 
REIXIDA) 
N.º 0124/02 Presente o ofício n.º 175/02, de 10 de Janeiro, da SIMLIS – Saneamento 
Integrado dos Municípios do Lis, informando de que para a obtenção da necessária 
autorização da Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral, para a execução 
das obras em epígrafe, deve ser emitido pela Câmara Municipal declaração onde conste o 
interesse público do empreendimento, conforme a alínea d) do n.º 2 do art.º 9.º do Decreto-
Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

A Câmara tomou conhecimento, apreciou o assunto e, considerando que 
não há alternativa técnica para a sua localização d elibera por unanimidade declarar 
que o empreendimento em questão se enquadra nas con dições previstas na alínea d) 
do n.º 2 do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de  14 de Junho, sendo por isso 
considerado de interesse público. 

** 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A UR BE – NÚCLEOS 
URBANOS DE PESQUISA E INTERVENÇÃO 
N.º 0125/02 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º 0126/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos vinte e dois dias do mês de 
Janeiro de 2002, apresentando um total de Disponibilidades de €2.925.694,45 sendo de 
Operações Orçamentais €2.426.783,15 e de Operações de Tesouraria €498.911,27. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 
N.º 0127/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 15 a 22 de Janeiro  correspondente às autorizações 
n.ºs 293 a 399 no montante de €569.706,83. 

** 
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ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRIS PORT, EM 
N.º 0128/02 Presente a Nota de Débito n.º 100001 (acompanhada pela Nota de Crédito n.º 
1), relativa à exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria durante o mês de 
Setembro, no valor de €11.943,94; a Nota de Débito n.º 100002, relativa à exploração do 
Complexo Municipal de Piscinas de Leiria durante o mês de Outubro, valor de €22.850,38; a 
Nota de Débito n.º 2000001, relativa à exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira 
durante o mês de Outubro, no valor de €12.460,44; a Nota de Débito n.º 3000001, relativa à 
exploração da Piscina Municipal de Maceira durante o mês de Outubro, no valor de € 
12.259,58; a Nota de Débito n.º 5000001, relativa à exploração do Estádio Municipal de 
Leiria durante o mês de Outubro, no valor de € 19.084,60. 

As indemnizações compensatórias referem-se a: 

1) utilização de Clubes – área competição; 

2) utilização de Instituições particulares de solidariedade social; 

3) utilização de escolas públicas (municipais e outras); 

4) défice de exploração resultante da prática de preços sociais. 

As empresas municipais têm direito a receber indemnizações compensatórias 
como contrapartida das obrigações assumidas quando os municípios pretendam que elas 
“prossigam objectivos sectoriais, realizem investimentos de rendibilidade não demonstrada 
ou adoptem preços sociais (...)”, cfr. o disposto no artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de 
Agosto. 

As indemnizações compensatórias são, na sua essência, auxílios financeiros 
decorrentes da normalização das contas das empresas municipais, para compensação dos 
encargos resultantes das obrigações de serviço público no âmbito do seu objecto social. 

A atribuição das indemnizações compensatórias pela exploração de cada um 
dos equipamentos desportivos supracitados está prevista e regulada nos protocolos de 
gestão respectivos, firmados entre a Câmara Municipal de Leiria e a Leirisport, EM. 

Analisado o assunto e tendo em conta os compromisso s decorrentes dos 
protocolos de gestão do Complexo Municipal de Pisci nas de Leiria, da Piscina 
Municipal de Caranguejeira, da Piscina Municipal de  Maceira e do Estádio Municipal 
de Leiria, a Câmara delibera por maioria, com o vot o contra do Senhor Vereador Dr. 
Hélder Manuel Matias Roque, aprovar e autorizar o p agamento das seguintes 
indemnizações compensatórias: 

1) Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (meses de Setembro e 
Outubro) €34.794,32; 

2) Piscina Municipal da Caranguejeira (mês de Outub ro) €12.460,44; 

3) Piscina Municipal de Maceira (mês de Outubro) €1 2.259,58; 

4) Estádio Municipal de Leiria (mês de Outubro) €19 .084,60. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE - MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA 
N.º 0129/02 Retirado. 

** 

PUBLICIDADE – GABRIEL FRANCISCO JERÓNIMO TL-24-16 
N.º 0130/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
colocação de três painéis publicitários, a colocar na Estrada Nacional, n.º 109,  também 
conhecida por Rua Nossa Senhora de Fátima, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedi mento Administrativo) delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmo s motivos constantes da sua 
deliberação de 07/11/2001. 

** 

MERCADO DO FALCÃO – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPA ÇÃO DO LUGAR N.º 
127 ITL-42-5-4 
N.º 0131/02 Presente o processo mencionado em epígrafe referente à Firma Queirós & 
Almeida, Ld.ª, titular do direito de ocupação do lugar n.º 127, no Mercado de Venda por 
Grosso do Falcão, solicitando que o referido direito seja averbado em nome do seu 
empregado Avelino Miguel Alves Assis, a pedido do mesmo na sua carta de 27/12/2001, e, 
não pelo prazo de seis meses, como anteriormente lhe tinha sido autorizado. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir a refe rida pretensão, em 
virtude da mesma se enquadrar no n.º 2 do art.º 16. º do Regulamento do Mercado de 
Venda por Grosso do Falcão. 

** 

MERCADO DO FALCÃO – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE OCUPA ÇÃO DO LUGAR N.º 
227 ITL-42-5-4 
N.º 0132/02 Presente o processo mencionado em epígrafe referente à Firma Alves & Silva 
Confecções, Ld.ª titular do direito de ocupação do lugar n.º 227, no Mercado de Venda por 
Grosso do Falcão, autorizando que o referido direito passe para nome de Leonardo Manuel 
da Silva a titulo definitivo, e, a pedido do mesmo na sua carta de 07/06/2001 e não pelo 
prazo de seis meses, como anteriormente lhe tinha sido autorizado. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir a refe rida pretensão, em 
virtude da mesma se enquadrar no n.º 2 do art.º 16. º do Regulamento do Mercado de 
Venda por Grosso do Falcão. 

** 
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ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLI CA ITL-42-7-2 
N.º 0133/02 Presente a informação dos Serviços de taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento n.º 268/2001, no valor de €11,72, de 
Maria da Fonte Snack Bar, Ld.ª, em virtude de ter solicitado a suspensão da taxa durante o 
período de obras junto ao seu estabelecimento sito na rua Maria da Fonte, loja 6, em Leiria 
e lhe ter sido autorizado por despacho do Sr. Vereador, de 17/10/2001. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida. 

** 

ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLI CA ITL-42-7-2 
N.º 0134/02 Presente a informação dos Serviços de taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento n.º 508/2000, no valor de €33,67, de 
António Ribeiro Honório, Ld.ª, com sede na Travessa Dr. Américo Cortez Pinto, em Leiria, 
em virtude de a mesmo apenas ter requerido a ocupação da via pública até ao mês de 
Outubro. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida. 

** 

ANULAÇÃO DE RECEITA VIRTUAL – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLI CA ITL-42-7-2 
N.º 0135/02 Presente a informação dos Serviços de taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento n.º 488/2000, no valor €11,22, em nome 
de M & M – Exploração Cafés Restaurantes, Ld.ª, com sede na rua de Tomar, 3, em Leiria, 
em virtude de a mesma já ter sido liquidada, pela guia de receita eventual n.º 16883, de 
25/09/2000. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida. 

** 
PONTO NÚMERO 

VOTO DE PESAR 
N.º 0136/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, às Sras. A nabela Maria Moreira Folgado, 
Fernanda de Jesus Oliveira Moreira, Graciete de Jes us Oliveira Santos e Sr. Fernando 
Domingos Moreira funcionários desta Câmara Municipa l, pelo falecimento da irmã das 
duas primeiras e sobrinha dos restantes, tendo a Câ mara deliberado, por 
unanimidade, concordar . 

** 

FREQUÊNCIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 
N.º 0137/02 Considerando que por despachos da Senhora Presidente da Câmara de 
2001-08-24 e 2001-09-17, autorizou as funcionárias desta Câmara Municipal, ANABELA 
FERREIRA PEREIRA CRESPO e CARLA MARIA OLIVEIRA CARDOSO a frequentarem o 
Curso de Administração Autárquica, em Coimbra, o qual se prevê ter início a 18 de 
Fevereiro do ano em curso; 
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Considerando que desde sempre esta Câmara Municipal autorizou os seus 
funcionários a frequentarem o referido curso, suportando o custo das despesas 
extraordinárias decorrentes dessas deslocações; 

Considerando a telecópia do Centro de Estudos e Formação Autárquica, de 
97.01.15, junto a este processo, relativo aos apoios adicionais a atribuir aos formandos 
oriundos dos Municípios. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar o pag amento de ajudas de 
custo nas deslocações feitas pelas referidas funcio nárias e bem assim as respectivas 
inscrições. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA – MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO  DO ANO LECTIVO 
DE 2001/2002 – DIE-38-3-1 
N.º 0138/02 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do 
seguinte teor: 

Dado o atraso verificado na transferência das verbas referentes ao programa em 
epígrafe, relativamente ao primeiro período do ano lectivo em curso – 2001/02, propõe-se à 
Câmara um adiantamento da verba relativa ao serviço de apoio social prestado durante os 
meses de Novembro e Dezembro/01, no valor de: €86.626,95, conforme a seguinte lista: 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas da Freguesia de 
Arrabal ________________________________________________ €3.248,47 

- Junta de Freguesia de Azoia _______________________________ €2.156,60 
- Junta de Freguesia de Bajouca _____________________________ €2.792,40 
- Junta de Freguesia de Barosa ______________________________ €1.053,39 
- Agrupamento Horizontal de Escolas de Cruz D’Areia ____________ €8.034,74 
- Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima ______________________ €3.009,47 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do 
 1.º CEB e Jardim de Infância de Boavista ______________________ €1.109,05 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas 

 Pré-Primárias da Freguesia de Caranguejeira ________________ €11.453,30 
- Junta de Freguesia de Carreira _______________________________€657,22 
- Junta de Freguesia de Carvide _____________________________ €1.574,58 
- Junta de Freguesia de Coimbrão ____________________________ €3.760,01 
- Junta de Freguesia de Colmeias ____________________________ €3.965,89 
- Junta de Freguesia de Cortes ________________________________€976,10 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 1 n.º 7 e 
 Jardim de Infância de Capuchos - Leiria _______________________ €5.279,58 
- Associação de Recreio, Cultura e Desporto de Porto do Carro _____ €1.461,23 
- Agrupamento de Escolas de Marrazes _______________________ €11.090,52 
- Associação de Melhoramentos e Bem Estar da Memória _________ €1.628,45 
- Junta de Freguesia de Milagres _____________________________ €1.697,81 
- Junta de Freguesia de Ortigosa _____________________________ €1.355,51 
- Junta de Freguesia de Parceiros ____________________________ €6.891,74 
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- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo ____________ €1.259,74 
- Associação de Pais do Jardim de Infância de Pousos ____________ €1.302,76 
- Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra ________________ €6.071,04 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação de Vale Sumo e Olivais 
 _______________________________________________________ €1.785,95 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa ___________________ €3.011,42 

A Câmara, depois de analisar a proposta, delibera, por unanimidade 
autorizar a transferência das verbas para as Juntas  de Freguesia, Associações de 
Pais e Encarregados de Educação e Agrupamentos de E scolas, constantes na 
proposta. 

** 

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO JÚRI 
N.º 0139/02 Nos termos do art.º 5.º do Regulamento de Bolsas de Investigação, 
aprovado pela Assembleia Municipal em 99.11.08, pub licado no Diário da República 
n.º 11 – II Série, de 2000.01.14, o júri será compo sto por um representante da Câmara 
Municipal de Leiria e dois especialistas por cada á rea temática a convidar pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

Assim, a Câmara delibera, por unanimidade, indicar o Senhor Vereador Dr. 
Vítor Manuel Domingues Lourenço como representante da Autarquia, para presidente 
do júri, que será composto ainda por dois especiali stas por cada área temática, a 
convidar pela Câmara Municipal de Leiria ao Institu to Politécnico de Leiria. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA – REF EITÓRIO - DIE 38-3-1 
N.º 0140/02 Presente o ofício n.º 697/01 da JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA 
CATARINA DA SERRA, datado de 2001/12/11, acompanhado do mapa das refeições 
servidas aos alunos do 1.º CEB de Loureira e Magueigia, durante o mês de Novembro/2001, 
no montante de €705,42. 

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 b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda a alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei N.º 169/99,  
de 18 de Setembro, delibera, por unanimidade transf erir para a Junta de Freguesia de 
Santa Catarina da Serra, a verba de €705,42, relati va ao fornecimento das  refeições 
servidas aos alunos do 1.º CEB de Loureira e Maguei gia, no mês de Novembro/2001. 

** 
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO - DIE  38-3-1 
N.º 0141/02 Presente o ofício n.º 1976/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE 
COLMEIAS, datado de 2001/12/26, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB., durante o mês de Dezembro/2001, no montante de €1.492,50. 

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 b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos orgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda a alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei N.º 169/99, 
de 18 de Setembro, delibera, por unanimidade transf erir para o Agrupamento Vertical 
de Colmeias, a verba de €1.492,50 relativa ao forne cimento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB, no mês de Dezembro/2001. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 

N.º 0142/02 Presente os ofícios do Núcleo Sportinguista de Leiria, datados de 2001/11/29, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para os dias 09, 22 e 23 de 
Fevereiro/2002, para deslocação da equipa a disputar o Campeonato Nacional da II Divisão 
de Futsal. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

** 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO BIDOEIRENSE – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 0143/02 Presente o ofício n.º 01/02 do GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 
BIDOEIRENSE, datado de 2001/12/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML 
para os dias 22.12.2001, 13.01.2002, 20.01.2002, 17.02.2002, 10.03.2002 e 24.03.2002, 
para deslocação da equipa aos jogos do Campeonato Nacional. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura de 2001.12.14, que a utorizou a cedência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

** 
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MOVIMENTO CATÓLICO DE ESTUDANTES - PEDIDO DE CEDÊNC IA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 0144/02 Presente o ofício do Movimento Católico de Estudantes, datado de 
2002/01/16, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares) para os dias 
09 e 11 de Fevereiro/2002, para deslocação à Torreira (Aveiro). 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário do motorista. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO TE-ATO – GRUPO DE TEATRO DE LEIRIA 
N.º 0145/02 Pela Chefe da Divisão da Cultura foi presente a informação N.º 02/2002, que 
abaixo se transcreve: 

“Informação n.º 02 /2002 

Assunto: Atribuição de Subsídio  ao TE-ATO – Grupo de Teatro de Leiria 

O grupo de Teatro de Leiria – TE-ATO, que comemora este ano o seu 25.º 
aniversário, tem desenvolvido um trabalho meritório na área teatral, tanto no concelho como 
fora dele, apresentando uma programação regular na sua sala e levando o teatro a todo o 
país e até ao estrangeiro. 

Tendo em vista dar continuidade a este trabalho e como forma de apoiar a 
manutenção e sustentabilidade do grupo, somos a propor a atribuição  da verba de € 
2.494,00. 

A Câmara Municipal apreciou a informação n.º 02/200 2 da Divisão da Cultura 
sobre apoio financeiro ao TE-ATO, Grupo de Teatro d e Leiria, e tendo em conta o 
relevante papel cultural que o grupo desempenha na divulgação do teatro, delibera 
por unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do  art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, atribuir o apoio financeiro de €2.494,00 ao mesmo, para apoio a futuras 
actividades. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – CLUBE ESC OLA DE TÉNIS DE 
LEIRIA 
N.º 0146/02 Retirado. 

** 
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FESTIVAL DA IRREVERÊNCIA  -  CARNAVAL DE LEIRIA 
N.º 0147/02 Na sequência dos contactos estabelecidos entre a comissão constituída por 
representantes dos Bares do Terreiro e Jornal Notícias de Leiria  e o Adjunto da Presidente 
da Câmara, é presente o ofício datado de 18.01.2002, em que tendo em conta: 
O interesse comum em animar a Zona Histórica de Leiria, proporcionar aos cidadãos 
leirienses um programa de comemorações do Carnaval que contenha simultaneamente 
dignidade e originalidade; 
Preocupações de complementaridade relativamente à oferta dos municípios vizinhos; 
Realizações anteriores, que têm levado ao Terreiro milhares de foliões durante as 
festividades do Carnaval; 
A vantagem em integrar o Terreiro e a Zona Histórica numa plataforma de são entendimento 
e convívio entre as empresas que ali exploram estabelecimentos comerciais de diversão 
nocturna, os cidadãos residentes na zona e os habituais frequentadores; 
Que este ano não se realizará o tradicional Carnaval do Vidigal, o que redunda num défice 
de oferta de animação carnavalesca no concelho; 
A responsabilidade social dos órgãos de informação regionais no sentido de proporcionar 
condições para a efectivação daquelas plataformas, propõem o seguinte: 

“1 -  A  Câmara Municipal de Leiria organizará conjuntamente com os Bares do Terreiro 
(Anubis, Estrebaria, Os Filipes, Ozono, Pátio do Barão e Sebentas) e o jornal Notícias de 
Leiria o denominado Festival da Irreverência – O Carnaval de Leiria de 8 a 11 de Fevereiro. 

2 – O Festival da Irreverência (com excepção das actividades previstas para o dia de sexta-
feira, 8, Dia da Irreverência, que serão da total responsabilidade da Câmara Municipal de 
Leiria) será organizado e supervisionado por uma comissão que integrará um representante 
de cada um dos signatários (Bares do Terreiro e jornal Notícias de Leiria) e da Câmara 
Municipal de Leiria. 

3 - O Festival decorrerá sob o programa em anexo, salvo qualquer contratempo alheio à 
organização; 

4  -  A Câmara Municipal de Leiria assegurará todo o apoio logístico necessário à realização 
do Festival, designadamente: 

a) fornecimento, montagem e desmontagem do palco (com duas escadas) e outras 
estruturas; 

b) disponibilização de um quadro eléctrico e sistema de som adequados; 

c) reforço de contentores e recolha de lixo; 

d) solicitação à PSP para o reforço do policiamento durante as actividades do Festival; 

e) encerramento ao trânsito do Terreiro em articulação com a PSP; 

f) divulgação do Festival nos painéis electrónicos e outros meios de difusão propriedade da 
Câmara Municipal de Leiria; 
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g) elaboração, impressão e distribuição do cartaz do Festival; 

5 -  A Câmara Municipal de Leiria assegurará o pagamento dos cachets e outras despesas 
inerentes à contratação da banda Swing Brasil bem como do grupo de animação e dança 
Brasileiríssimo; 
6 -  Os Bares do Terreiro assegurarão os pagamentos dos cachets e outras despesas 
inerentes à contratação do sistema de Karaoke, da ex-concorrente do Big Brother Elsa, dos 
DJ´s para as quatro noites, bem como o pagamento dos prémios do Concurso de Máscaras; 

7 -  O jornal Notícias de Leiria assegurará, através dos seus meios, a divulgação do Festival, 
quer através de peças noticiosas, quer através de publicidade; 

8 -  O Notícias de Leiria, organizará, com o apoio da Junta de Freguesia de Leiria, o Baile 
Popular de Domingo, 10 de Fevereiro, iniciativa que é patrocinada pela Junta de Freguesia 
de Leiria, que custeará a actuação da banda Apartirtudo; 

9 – Os signatários poderão explorar publicitariamente, directa ou indirectamente, vários 
espaços no recinto, designadamente atrás do palco, revertendo as receitas para custear as 
suas despesas com a organização do Festival; 

10 – A Câmara Municipal de Leiria autorizará ainda o alargamento do horário de 
funcionamento dos bares, a título excepcional, nos dias 10 e 12 de Fevereiro até às 4.00h, 
mantendo-se nos outros dois dias o horário de funcionamento actual dos mesmos; 

11 – O horário dos espectáculos no Largo Cândido dos Reis seria até às 0.00 horas dos 
dias 9 e 11 e até à 1.00 dos dias 10 e 12.  

FESTIVAL DA IRREVERÊNCIA 2002 

Proposta de programa / Orçamento 
Sexta, dia 8  

Dia da Irreverência 

- Dia: programa da responsabilidade da CML 

- Noite: Karaoke, no Terreiro (orçamento: €199,52) 

                 Música com um DJ (orçamento: €199,52) 

Sábado, dia 9  

Dia do Samba 

- Noite: Concerto/animação de Carnaval, no Terreiro, com a banda Swing Brasil e o Grupo 
Brasileiríssimo (orçamento = €3.990,38) 

                 Música com um DJ (orçamento: €199,52) 

Domingo, dia 10  

Dia da Zona Histórica 

- Noite: Grandioso Baile Popular com a actuação da banda leiriense Apartitudo 
(orçamento; €498,80) 
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Segunda, dia 11  

Dia do Folião 

- Noite: Concurso de Máscaras, com a apresentação da ex-concorrente do Big Brother 
Elsa (orçamento: €997,60 para o artista + €500 para os prémios) 

                 Música com um DJ (orçamento: €199,52) 

Aos orçamentos acresce IVA à taxa legal.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, de acordo com a 
alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º , da Lei n.º 16 9/99, de 18 de Setembro, aprovar a 
proposta em epígrafe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

CANDIDATURA AO PROJECTO PITER II – ARRANJO E VALORI ZAÇÃO DA ESTRADA 
ATLÂNTICA 
N.º 0148/02 No âmbito da candidatura efectuada ao programa PITER II, da 
responsabilidade da região de Turismo Leiria – Fátima, a Câmara Municipal de Leiria é um 
dos promotores do projecto de arranjo e valorização da Estrada Atlântica Sítio da Nazaré – 
S. Pedro de Moel – Praia de Pedrógão – Lagoa da Ervedeira. O projecto do troço 
correspondente ao concelho de Leiria foi desenvolvido pelo DOM, sendo necessária a sua 
aprovação para efeitos de formalização da candidatura. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era aprovar o 
projecto de arranjo e valorização da Estrada Atlânt ica Sítio da Nazaré – S. Pedro de 
Moel – Praia do Pedrógão – Lagoa da Ervedeira, para  efeitos da candidatura ao 
Projecto PITER II 

A Presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

GABINETE DE COOPERAÇÃO EXTERNA 
N.º 0149/02 Tem sido relevante, nos últimos anos, a acção do Gabinete de Cooperação 
Externa desta Câmara e as cidades geminadas. 

Estando previstas para o corrente ano diversas manifestações de índole Sócio-
Cultural e Empresarial, urge que sejam indigitados os membros desta Câmara que 
constituirão a Comissão do Gabinete de Cooperação Externa. 

A Câmara delibera por unanimidade, designar os Senh ores Vereadores Dr.ª 
Maria Manuela Miranda Marques dos Santos Góis Graça  e o Dr. Vítor Manuel 
Domingues Lourenço para integrarem a Comissão do Ga binete de Cooperação 
Externa. 
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COMISSÃO DE TOPONÍMIA 
N.º 0150/02 Tendo presente a deliberação n.º 0775/9 9, de 24 de Março, constante a 
fls.53, da acta nº.12, a Câmara Municipal de Leiria , ao abrigo do disposto na alínea v) 
do nº.1 do art.º 64º. da Lei 169/99 de 18 de Setemb ro, no que se refere em matéria de 
toponímia, e tendo a competência para  estabelecer a denominação das ruas e praças 
das povoações e estabelecer as regras de numeração dos edifícios, designa para a 
constituição da Comissão Municipal de Toponímia, os  seguintes membros: 

 DR.VICTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO – Vereador da Câmara Municipal 
de Leiria; 

 ENGª. ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS SANTOS -  Vereadora da 
CMLeiria. 

Mais delibera manter os dois tipos de procedimento constantes da 
deliberação n.º 0775/99, de 24 de Março e a continu ação das restantes entidades na 
sua constituição. 

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

reunião, eram dezasseis horas e trinta e cinco, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do 
Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos vinte e dois dias do mês de 
Janeiro do ano dois mil e dois. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


