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ACTA N.º 03 
Aos quinze 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. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

PONTO NÚMERO UM 

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

 480/91 SOC. CONSTRUÇÕES HABIRUIVO, LD.ª 
 714/98 RUI PEDRO DA COSTA MANSO E OUTRO 
 947/00 JOÃO NUNO CARREIRA COSTA SILVA 
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 238/01 FRANCISCO MIGUEL LACERDA FIGUEIREDO 
 321/01 MARIA CLEMENTE QUINTA 
 392/01 MATILDE VALENTE OLIVEIRA CLEMENTE SOUSA 
 409/01 CARLA SOFIA GINO PORTELA 
 832/01 FAUSTINO FILIPE JESUS NUNES E OUTRA 
 857/01 IMATLÂNTICO – EMP. IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LD.ª 
 1398/01 JOAQUIM DE JESUS OLIVEIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

 38/01 SILAFRUTOS – SOC. INDUSTRIAL LACTO FRUTOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

 7/01 MÁRIO DE ALMEIDA COELHO 
 30/01 MARIA DOLORES FONSECA MARQUES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

 41/95 JORGE SOARES DE ALMEIDA 
 4/97 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA ORDEM FRANCISCANA 
 5/97 PINHAL VERDE – EMP. FLORESTAIS E URBANÍSTICOS, LD.ª 
 31/97 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS, SA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – QUOTA/2002 
- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTRA-

ORDENAÇÃO 
- NOMEAÇÃO DE MAIS DOIS VEREADORES A TEMPO INTEIRO 
- DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES PELOS VEREADORES EM REGIME DE TEMPO 

INTEIRO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO OITO 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS DO 1.º CEB/J. INFÂNCIA DE AZOIA, 

BARREIRA, CORTES E PARCEIROS – REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL – CARREIRA – 

REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA – REFEITÓRIO 
- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML. 
- INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML. 
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PONTO NÚMERO NOVE 

- PROGRAMA VIVER ACTIVO – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA E A ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LEIRIA DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LEIRIA 

- RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 2758/00 – PAAD – SUBSÍDIOS PARA A ÉPOCA 
2001/2002 

PONTO NÚMERO DEZ 

- DISCUSSÃO DO EURO 2004 E OBRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. MAGALHÃES 
PESSOA 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0063/01 PROC.º N.º 480/91 - (fl. - 926) 
De HABIRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA, acompanhado de 

um projecto em nome de CASQUINHA & REIS, LDA, referente a alterações e instalação de 
conduta de fumos exterior, num estabelecimento localizado no rés-do-chão de um edifício 
(fracção B), situado na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 75, freguesia de Leiria, 
para instalação de estabelecimento de restauração e bebidas, face à legislação actualmente 
em vigor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/01/2002, e face ao parecer 
emitido pelo IPPAR – Instituto Português do Patrimó nio Arquitectónico (do qual 
deverá ser dado conhecimento), delibera, por unanim idade, aprovar o projecto de 
arquitectura das alterações a levar a efeito no est abelecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º indicar o número de utentes do estabelecimento,  face ao disposto no 
Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, deven do ainda prever a existência de 
lavatório junto à entrada da cozinha, face ao dispo sto no n.º 7 do art.º 12.º do mesmo 
Decreto Regulamentar; 

2.º apresentar acta de condomínio explicitando a ap rovação da alteração 
de uso para o fim proposto e, tal como já anteriorm ente solicitado; 

3.º as condutas de fumo deverão cumprir com o dispo sto no art.º 113.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

4.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial relativamente 
à fracção em causa; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico e projecto de segur ança contra incêndios, face ao 
parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros;  

Mais delibera informar o IPPAR, que se trata de doi s estabelecimentos 
distintos, localizados no rés-do-chão do presente e difício, correspondendo o presente 
pedido ao estabelecimento de restauração e bebidas,  com a designação de 
“Megahamburguer”, fracção “B”. 

** 
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N.º 0064/02 PROC.º N.º 714/98 - (fl. - 198) 
De RUI PEDRO DA COSTA MANSO E OUTRO,  residente na Rua de Fátima, 

n.º 159 – Casal Vermelho, 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 ofício 
n.º 10469, de 14/11/2001, 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 edifício habitacional e comercia l, a levar a efeito em Rua de 
Alcobaça, n.º 16 e 16A, freguesia de Leiria, ao abr igo do disposto na alínea g) do n.º 1 
do artigo 63º 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, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 24/10/2001, transmitida através do ofício  n.º 10469, de 14/11/2001, desta 
Câmara Municipal. 

** 
N.º 0065/02 PROC.º N.º 947/2000 - (fl. - 96) 

De JOÃO NUNO CARREIRA COSTA SILVA,  residente na Rua Professor Abílio 
Alves de Brito, n.º 28, freguesia de Pousos, 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 
10875, de 22/11/2001, 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 ampliação de uma moradia, situada n a Rua Professor Abílio Alves de 
Brito, n.º 28, freguesia de Pousos, ao abrigo do di sposto nas alíneas b) e g) do n.º 1 do 
artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nov embro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 31/10/2001, transmitida através do ofício  n.º 10875, de 22/11/2001, desta 
Câmara Municipal. 

** 
N.º 0066/02 PROC.º N.º 238/2001 - (fl. - 35) 

De FRANCISCO MIGUEL LACERDA DE FIGUEIREDO,  residente na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 2 – 4.º d.º, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos 
acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto 
de arquitectura de alterações a levar a efeito num edifício, situado na Praia do Pedrógão, 
freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta às questões que e stiveram na origem da 
proposta do indeferimento e, face ao disposto na al ínea m) do art.º 7.º da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 142/2000, de 20 de Out ubro (POOC – Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira de Ovar – Marinha Gran de), delibera, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto na alín ea a) do n.º 1 do artigo 63º 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, e dado que é proposto o a umento da cércea e ampliação do 
edifício. 
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N.º 0067/01 PROC.º N.º 321/2001 - (fl. - 28) 
De MARIA CLEMENTE QUINTA, residente na Travessa da Saibreira, n.º 6 – 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de edifício 
destinado a armazéns, a levar a efeito em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/01/2002, 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 edifício acima referido , condicionado ao seguinte: 

1.º prever o alargamento da via actualmente existen te na frente da 
propriedade, de modo a garantir uma faixa livre com  4,75m de afastamento ao eixo da 
mesma destinada a alargamento da via (3,25m) e pass eio (1,50m); 

1.1 ceder ao domínio público o espaço acima indicad o, devendo 
apresentar certidão da Conservatória rectificada; 

2.º indicar o sistema de ventilação dos wc interior es, de acordo com o art.º 
87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3.º garantir o cumprimento do disposto na Portaria n.º 1372/2001 de 8 de 
Janeiro (segurança contra incêndios); 

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 343/8 6, de 20 de Agosto, e 
Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, relativamente  às condições do local de trabalho; 

5.º apresentar projecto de drenagem de águas pluvia is relativo aos espaços 
a ceder ao domínio público, bem como áreas envolven tes ao edifício, devendo prever 
a construção de colector para drenagem das referida s 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; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de €4000, 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 apresentar projecto de muros, para posterior li cenciamento dos 
mesmos. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pelo 
ICERR – Instituto para a Conservação e Exploração d a Rede Rodoviária. 

Delibera ainda que, a via indicada no ponto 1 dever á ser devidamente infra-
estruturada com materiais semelhantes aos existente s na zona, previamente à 
emissão da licença de utilização, devendo os referi dos trabalhos ser acompanhados 
pelos Serviços de Fiscalização das Obras Municipais . 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva não esteve presente durante a 
discussão e votação deste assunto. 

** 
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N.º 0068/02 PROC.º N.º 392/2001 - (fl. - 62) 
De MATILDE VALENTE DE OLIVEIRA CLEMENTE SOUSA, residente na Rua 

de Martingil, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
alteração/ampliação a levar a efeito num edifício destinado a restaurante, situado no local 
acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/01/2002, 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 alteração/ampliação a l evar a efeito no edifício acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p elo Centro de Saúde, 
ICERR – Instituto para a Conservação e Exploração d a Rede Rodoviária e FAP – Força 
Aérea Portuguesa (dos quais deverá ser dado conheci mento ao requerente); 

2.ºreformular as áreas de estacionamento junto à vi a pública de modo a 
aumentar a capacidade de lugares, garantindo no mín imo 14 lugares de 
estacionamento no interior da propriedade, incluind o o Piso –2; 

2.1 a reformulação do espaço de estacionamento conf inante com a via 
pública deverá efectuar-se de modo a garantir uma f aixa livre ao eixo do arruamento 
actualmente existente de 3,00m; 

2.2 a estrutura proposta no Piso –2 não deverá inte rferir com os lugares de 
estacionamento previstos, devendo apresentar planta  do referido piso, com indicação 
dos respectivos lugares de estacionamento; 

3.º apresentar alçados (principal, lateral direito e esquerdo) rectificados, 
face aos elementos agora apresentados (corte abrang endo o edifício e IC2 
apresentado a 29/06/2001); 

4.º indicar o sistema de ventilação dos wc interior es, de acordo com o art.º 
87.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas e  garagens da cave, devendo 
apresentar pormenorização relativa ao mesmo; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, para o piso de estacionamento (Piso –2), nom eadamente: 

5.1 Capítulo IV (caminhos de evacuação), art.º 13.º  (prevendo saída para o 
exterior marginando a rampa com largura não inferio r a 0,90m) e art.º 20.º (sinalização 
de segurança); 

5.2 Capítulo V (iluminação eléctrica); 
6.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil, junto ao limite da 

propriedade do lado Poente; 
7.º garantir o cumprimento do disposto no n.º 7 do art.º 12.º do Decreto 

Regulamentar n.º 38/97, de 25 de Setembro, com a re dacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, devendo insta lar lavatório junto à entrada da 
cozinha destinado ao pessoal; 

8.º apresentar estimativa de custo rectificada face  aos trabalhos de 
arranjos exteriores e executar, nomeadamente no tal ude do lado Sul; 

9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico; 
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10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €1.000, 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 0069/02 PROC.º N.º 409/2001 - (fl. - 11) 
De CARLA SOFIA GINO PORTELA, residente na Rua de Leiria, n.º 1, freguesia 

de Maceira, referente ao pedido de alteração de uso de um estabelecimento comercial para 
salão de cabeleireiro, localizado num bloco misto situado em Lousada – Rua do Cruzeiro – 
Loja 6, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/01/2002, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração de uso do estabele cimento acima referido, devendo 
cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Cent ro de Saúde (do qual deverá ser 
dado conhecimento à requerente). 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá efectuar-se vistoria ao local, nos termos do  previsto no n.º 3 do art.º 30.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. 

** 

N.º 0070/02 PROC.º N.º 832/2001 (fl. - 30 ) 
De FAUSTINO FILIPE DE JESUS NUNES E OUTRA, residente na Rua 

Principal, n.º 906 – Quinta do Carrascal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito numa parcela 
de terreno a destacar, de uma propriedade situada na Rua Principal, Quinta do Carrascal, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/01/2002, 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 moradia e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno para alargamento do arruamento confinante 
Nascente, devendo para o efeito medir-se 3m ao eixo  do arruamento, assim como 
1.5m para execução do passeio; 

2.º apresentar planta de cedências à escala 1/200 c om indicação dos 
limites e quantificação das áreas cedidas, de acord o com o indicado no ponto 1; 

3.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada, face 
ao pedido de destaque e cedências indicadas no pont o 1, bem como com o ónus de 
não fraccionamento registado; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
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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, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  referidas no ponto 1, devendo para 
o efeito garantir-se a utilização de materiais idên ticos aos existentes no local, 
relativamente aos passeios e alargamento ao arruame nto, assim como assegurar uma 
eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma.  

** 

N.º 0071/02 PROC.º N.º 857/2001 (fl. - 49 ) 
De IMATLÂNTICO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍS TICOS, 

LDA,  com sede na Rua de S. Francisco, n.º 7 – 2.º - Apartado 2976, freguesia de Leiria, 
acompanhado de uma exposição acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos 
do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um conjunto habitacional, a levar a efeito 
no Bairro do Jericó, freguesia Leiria. 

A Câmara, tendo em conta que a exposição apresentad a não vem alterar os 
motivos que estiveram na origem do indeferimento e,  concordando com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/01/2002, delibera, por 
unanimidade, indeferir da pretensão ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
e alínea a) do n.º 2 do artigo 63º do Decreto Lei n .º 445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, uma vez que se mantêm 
os aspectos referidos nos pontos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e  8 da deliberação tomada em reunião 
de 29/08/2001 e ainda, dado o local não se encontra r devidamente infra-estruturado. 

Mais delibera informar que, após rectificação dos a spectos acima 
indicados e eventual desenvolvimento do Plano de Po rmenor para o local (já iniciado 
através do processo T-137/92), poderá apresentar no vo pedido, devendo o mesmo 
conformar-se com os planos em vigor para o local. 

** 

N.º 0072/02 PROC.º N.º 1398/2001- (fl. - 30) 
De JOAQUIM DE JESUS OLIVEIRA, residente na Rua das Cavadas da Bouça, 

freguesia de Bajouca, referente ao projecto de legalização de um anexo de apoio a uma 
moradia, levado a efeito na Rua dos Chegadinhos – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/01/2002, delibera, por 
unanimidade, autorizar a legalização referente ao l icenciamento do anexo de apoio a 
uma moradia levado a efeito no local acima referido  e, nos termos do previsto nos 
art.ºs 20.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16  de Dezembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho. 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0073/02 PROC.º INF. N.º 38/2001 - (fl. - 7) 
De SILÁFRUTOS – SOC. INDUSTRIAL LACTO FRUTOS, LDA, com sede em 

Quinta da Matinha, n.º 68 – r/c, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de 
para instalação de uma indústria de fabrico de produtos de pastelaria num armazém, situado 
na Rua dos Camponeses – Zona Industrial do Vale Sepal, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/01/2002, face ao parecer 
favorável emitido pela Direcção Regional do Ambient e e do Ordenamento do Território 
do Centro, 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 redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados na co municação da 
DRAOT (da qual deverá ser dado conhecimento ao requ erente); 

2.º a indústria em causa deverá limitar-se à classe  “D” e, de acordo com o 
previsto no Regulamento do Exercício da Actividade IndustriaI (Decreto Regulamentar 
n.º 25/93, de 17 de Agosto); 

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 informar que, o pedido a apresentar p osteriormente carecerá 
de parecer da DRABL – Direcção Regional do Ambiente  da Beira Litoral, Centro de 
Saúde e Serviço Nacional de Bombeiros. 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0074/02 PROC.º V.H. N.º 7/2001 - (fl. - 2) 
De MÁRIO DE ALMEIDA COELHO,  referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica do edifício onde reside e, situado na Rua Imaculada Conceição, n.º 
61 – Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 222 de 12/12/2001, delibera, por un animidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, o despacho de 02/02/2001 proferido pelo Senhor Vereador, e o qual 
ordenou a realização da uma vistoria para efeitos d o previsto no art.º 89.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo De creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
Junho, e alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei n. º 169/99, de 18 de Setembro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, Sr. Pedro F erreira, residente no n.º 19, 
Rue Chaigneau – La Varenne - França, nos termos dos  artigos 100.º e 101.º do Código 
de Procedimento Administrativo, da intenção da Câma ra em notificá-lo ao abrigo do 
disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, e n.º 1 
do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de  Outubro, para no prazo de 90 dias 
proceder à execução das obras necessárias, de modo a suprir as deficiências 
apontadas no referido Auto de Vistoria, do qual dev erá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria ao inquilino. 
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N.º 0075/02 PROC.º V.H. N.º 30/2001 - (fl. - 2) 
De MARIA DOLORES FONSECA MARQUES,  referente à vistoria para efeitos 

de beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado na Travessa da Beneficiência, n.º 
15 – R/C, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 210, de 31/10/2001, delibera, por u nanimidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, o despacho de 04/10/2001 proferido pelo Senhor Vereador, e o qual 
ordenou a realização da uma vistoria para efeitos d o previsto no art.º 89.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo De creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de 
Junho, e alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei n. º 169/99, de 18 de Setembro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, Sr. Manuel Lopes Machado, residente 
em Casal da Cortiça, freguesia de Azoia, nos termos  dos artigos 100.º e 101.º do 
Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 6 4.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, e n.º 1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, para no 
prazo de 60 dias proceder à execução das obras nece ssárias, de modo a suprir as 
deficiências apontadas no referido Auto de Vistoria , do qual deverá ser dado 
conhecimento. 

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

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
N.º 0076/02 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Dezembro de 2001. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 
PONTO NÚMERO CINCO 

N.º 0077/01 PROC.º LOT. N.º 41/95 (fl.131) 
De JORGE SOARES DE ALMEIDA,  residente na Urb. Belo Horizonte, lote 55 

em Barosa, acompanhado de um requerimento solicitando alterações no seu loteamento sito 
em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 07.01.02, delibera por unanimidade, aprovar as 
alterações pretendidas para o loteamento em causa e  autorizar a emissão do 
aditamento ao respectivo alvará, consistindo as mes mas no aumento da área do lote 1 
e alteração à sua configuração, no aumento da área de construção, aumento da área 
de implantação, aumento de área de cedência e, na a lteração da configuração às 
áreas cedidas ao domínio público, verificando-se ta mbém um acerto de estremas com 
a propriedade confinante a Poente, uma vez as mesma s se enquadram no PDM, 
ficando condicionada à cedência de 515m2 destinados  a arruamentos, passeios e 
estacionamentos. Deve apresentar documentos comprov ativos de que o requerente é 
proprietário dos restantes lotes. 
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N.º 0078/01 PROC.º LOT. N.º 4/97 (fl. 252) 
De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA ORDEM FRANCISCANA,  com sede na 

Rua Silva Carvalho, 34 em Lisboa, referente ao loteamento de uma propriedade sita em 
Quinta da Cerca freguesia de Cortes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 07.01.2002, deliber a por unanimidade, aprovar os 
projectos das redes de água e de esgotos domésticos  e pluviais, devendo ser 
apresentada uma garantia bancária no valor de €94.3 12,71/Esc.18.908.000$00 e 
efectuar o pagamento de €28.471,38/Esc.5.708.000$00  aos SMAS como 
comparticipação para reforço da rede de água. 

O projecto de loteamento e restantes infra-estrutur as foram aprovados pela 
deliberação N.º 504/01 de 21.02.2001, pelo que se a utoriza a emissão do alvará, 
devendo as infra-estruturas ser executadas no prazo  de 1 ano e de acordo com os 
pareceres das entidades. 

** 
N.º 0079/01 PROC.º LOT. N.º 5/97 (fl. 760) 

De PINHAL VERDE-EMP. FLORESTAIS E URBANÍSTICOS LD.ª,  com sede na 
R. João Infante, Lt.3-r/c A em Cascais, acompanhado de um requerimento solicitando a 
recepção provisória das obras de infra-estruturas do loteamento sito em Telheiro, freguesia 
de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 10.01.02, delibera por unanimidade, autorizar a 
recepção provisória das infra-estruturas do loteame nto e a redução para 10% dos 
valores iniciais das Garantias Bancárias n.º 264322  de €178.793,25/Esc.35.844.830$00 
do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa SA (r edes de águas e esgotos) e n.º 
4413/99 de €352.096,29/Esc.70.588.970$00 do Argenta ria, Caja Postal y Banco 
Hipotecário SA (rede viária), uma vez que se encont ram executadas as infra-
estruturas que as mesmas caucionam. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção.  

** 

N.º 0080/01 PROC.º LOT. N.º 31/97 (fl. 817) 
De EDIFOZ, S.A., com sede em Pocejal – Vermoil, acompanhado de um 

requerimento solicitando a redução da garantia bancária referente à rede viária do 
loteamento sito em Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 07.01.2002, deliber a por unanimidade, autorizar a 
redução da garantia bancária n.º D000006064 referen te à rede viária do loteamento em 
causa para €563.157,73/Esc.112.902.988$00. 

** 
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 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – QUO TA/2002 
N.º 0081/02 Presente o ofício Ref.ª CIR I/2002 da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses que de acordo com o n.º 2 do art.º 33.º dos Estatutos da Associação e tendo 
em vista o Orçamento para 2002, informa que o valor da quota deste Município será de 
€4.340. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, concordar com o 
valor da quota de €4.340 para 2002. 

** 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS  DE CONTRA-
ORDENAÇÃO 
N.º 0082/02 Presente o Despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara em 8 de 
Janeiro de 2002, cujo teor se transcreve: 

“DESPACHO 

No uso da faculdade que me é conferida pela alínea p) do n.º 2 do artigo 68.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e pelo no n.º 5 do artigo 29.º da Lei n.º 42/98, de 6 de 
Agosto, delego na Vereadora Senhora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, a 
minha competência própria para, respectivamente: 

- determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar as 
coimas, nos termos da lei; 

- determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar as 
coimas, resultantes da violação de posturas e de regulamentos em vigor no Município de 
Leiria. 

- O presente despacho revoga, nesta matéria, o meu despacho de 20 de 
Outubro de 1999. 

Nos termos e para os efeitos constantes do artigo 91.º da Lei n.º 169/99, ao 
mesmo deverá ser dada a publicidade devida. 

Leiria, 8 de Janeiro de 2002.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

NOMEAÇÃO DE MAIS DOIS VEREADORES A TEMPO INTEIRO 
N.º 0083/02 Presente o Despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara em 9 de 
Janeiro de 2002, cujo teor de transcreve: 
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“DESPACHO 

No uso da faculdade prevista no n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, designo os Vereadores Senhores Dr. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA e Dr.ª 
NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES, para desempenharem as suas 
funções em regime de tempo inteiro, com efeitos a 9 de Janeiro do ano em curso. 

Leiria, 9 de Janeiro de 2002.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES PELOS VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO 
E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
N.º 0084/02 Presente o Despacho N.º 4/P2002 proferido pela Senhora Presidente da 
Câmara em 10 de Janeiro de 2002 cujo, teor se transcreve: 

“DESPACHO N.º 4/P2002 

 1- No uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, para me coadjuvarem no exercício da minha competência e no da 
própria Câmara, fixo aos Vereadores em regime de tempo inteiro as áreas de actividade e 
funções abaixo discriminadas: 

 1.1. Ao Vereador Senhor Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço: 

a) Educação; 

b) Cultura, Património Cultural e Ciência; 

c) Teatro José Lúcio da Silva; 

d) Escola Profissional de Leiria; 

e) Feira de Maio; 

1.2. Ao Vereador Senhor Eng.º Fernando Brites Carvalho: 

a) Ordenamento do território, urbanismo e gestão urbanística; 

b) Transportes e Comunicações; 

c) Trânsito e Estacionamentos; 

d) Ruas e Arruamentos; 

e) Conservação de Edifícios; 

f) Obras Municipais; 

g) Empresa Municipal LEIRISPORT; 

h) Assuntos relativos às Freguesias. 
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1.3. Ao Vereador Senhor Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva: 

a) Tempos Livres e Desporto; 

b) Empresa Municipal LEIRISPORT; 

c) Escola Profissional de Leiria. 

1.4. À Vereadora Senhora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães:   

a) Promoção do desenvolvimento, incluindo o Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo; 

b) Publicidade; 

c) Mercados e Feiras; 

d) Ambiente, Sanidade e Salubridade; 

e) Espaços Verdes; 

f) Feira de Maio; 

g) Contra-ordenações; 

h) Acompanhamento das candidaturas aos fundos comunitários e outros. 

 2- Nos termos e ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, delego nos Vereadores abaixo designados as minhas competências próprias, 
previstas no artigo 68.º do mesmo diploma legal, abrangendo a prática de todos os actos 
administrativos e instrumentais inerentes ao seu exercício, a fim de poderem gerir e orientar 
os assuntos incluídos nas áreas de actividade e funções que lhes estão cometidas: 

 2.1. Nos Vereadores Senhores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço , 
Eng.º Fernando Brites Carvalho , Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva  e Dr.ª Neusa 
Fernandina Sobrinho de Magalhães : 

a) A da alínea b) do n.º 1, para executar as deliberações da Câmara Municipal e 
coordenar a respectiva actividade; 

b) A da alínea e) do n.º 1, para proceder à adjudicação no caso de aquisição de 
bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba, nos termos da alínea 
seguinte; 

c) A da alínea f) do n.º 1, para autorizar  a realização de despesas orçamentadas 
até € 2.490,00; 

d) A da alínea l) do n.º 1, para assinar a correspondência da Câmara Municipal 
com destino a quaisquer entidades ou organismos públicos; 

e) A da alínea h) do n.º 2, para promover todas as acções necessárias à 
administração corrente e à conservação do património municipal sob sua 
responsabilidade; 

f) A da segunda parte da alínea j) do n.º 2, para proceder à aquisição de bens e 
serviços, cuja realização da despesa tenha sido previamente autorizada. 



 

CMLeiria/Acta n.º 03 de 2002.01.15 

.00126-(20) 

  2.2. No Vereador Senhor Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço: 

a) A da alínea e) do n.º 2, para gerir os recursos humanos dos estabelecimentos 
de educação e ensino, nos casos e nos termos determinados por lei. 

2.3. No Vereador Senhor Eng.º Fernando Brites Carvalho: 

a) A da alínea j) do n.º 2, para promover a execução das obras, por 
administração directa ou empreitada, nos termos da lei. 

2.4. Na Vereadora Senhora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães: 

a) A da alínea r) do n.º 2, para conceder terrenos nos cemitérios propriedade do 
município, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas. 

 3- Cumpra-se com o disposto no artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, dando ao presente despacho a devida publicidade. 

 Leiria, 10 de Janeiro de 2002.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º 0085/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos nove dias do mês de Janeiro 
de 2002, apresentando um total de Disponibilidades de €1.817.948,18 sendo de Operações 
Orçamentais €1.315.739,35 e de Operações de Tesouraria €502.208,80  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 
N.º 0086/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 9 a 15 de Janeiro correspondente às autorizações 
n.ºs 160 a 292, no montante de €700.252,28. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEIT ÓRIO - DIE 38-3-1 
N.º 0087/02  Presente o ofício n.º 2926/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE MACEIRA, datado de 2001/12/10, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB. de Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, durante o mês de Novembro/2001, no 
montante de €366,47. 
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A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea 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, trans ferir para o Agrupamento Vertical 
de Escolas de Maceira, a verba de €366,47, relativa  ao fornecimento das refeições 
servidas aos alunos do 1.º CEB de Maceira n.º 1 e M aceira n.º 2, no mês de 
Novembro/2001. 

** 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS / JARDINS DE INFÂ NCIA DE AZOIA, 
BARREIRA, CORTES E PARCEIROS – REFEITÓRIO - DIE 38- 3-1 
N.º 0088/02 Presente o ofício n.º 04/02 do AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS 
/ JARDINS DE INFÂNCIA DE AZOIA, BARREIRA, CORTES E PARCEIROS, datado de 
2002/01/02, acompanhado do mapa das refeições servidas aos alunos do 1.º CEB., durante 
os meses de Novembro e Dezembro/2001, no montante de €4.762,12. 

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, trans ferir para a Associação de Pais de 
Cruz D'Areia (Contribuinte n.º 505 381 885), a verb a de €4.762,12, relativa ao 
fornecimento das refeições servidas aos alunos do 1 .º CEB., nos meses de Novembro 
e Dezembro/2001. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS RAINHA SANTA ISABEL  - CARREIRA – 
REFEITÓRIO - DIE 38-3-1 
N.º 0089/02  Presente o ofício n.º 1874/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
RAINHA SANTA ISABEL - CARREIRA, datado de 2001/12/06, acompanhado do mapa das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB, durante os meses de Novembro e 
Dezembro/2001, no montante de €797,25. 

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, trans ferir para o Agrupamento Vertical 
de Escolas Rainha Santa Isabel - Carreira, a verba de €797,25 relativa ao fornecimento 
das refeições servidas aos alunos do 1.º CEB, nos m eses de Novembro e 
Dezembro/2001. 
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA – REFEITÓRIO - DIE 
38-3-1 
N.º 0090/02 Presente o ofício n.º 1535/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
E JARDINS DE INFÂNCIA DE SANTA CATARINA DA SERRA, datado de 2001/11/30, 
acompanhado do mapa das refeições servidas aos alunos do 1.º CEB., durante os meses de 
Novembro e Dezembro/2001, no montante de €1.737,39. 

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, trans ferir para o Agrupamento Vertical 
de Escolas e Jardins da Serra, a verba de €1.737,39  relativa ao fornecimento das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB., no mês d e Novembro/2001. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 0091/02 Presente os ofícios do Núcleo Sportinguista de Leiria, datados de 2001/09/19, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para os dias 5, 11, 12, 26 e 
27 de Janeiro/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. 

** 

INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO D A CML - DIE 38-5 
N.º 0092/02 Presente o ofício n.º 1722 do INATEL – Delegação de Leiria, datado de 
2001/09/17, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o dia 06 
de Janeiro/2002, para deslocação dos participantes ao Passeio Pedestre, a Santa Catarina 
da Serra. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura de 2002.01.04, 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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PONTO NÚMERO NOVE 

PROGRAMA VIVER ACTIVO – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MU NICIPAL DE 
LEIRIA E A ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LEIRIA DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE LEIRIA 
N.º 0093/02 Pelo Sr. Vereador DR. PAULO RABAÇA, foi presente o Protocolo que abaixo 
se transcreve: 

“PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A E SCOLA SUPERIOR DE 
ENFERMAGEM DE LEIRIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LE IRIA 

Preâmbulo 

Está documentado que a actividade física pode diminuir a morbilidade e a mortalidade. 

Embora o aumento da esperança de vida constitua um fenómeno positivo, receia-se no 
entanto, que o optimismo gerado por esta tendência revele aspectos de natureza mais 
quantitativa que qualitativa. Esta tendência comporta consequências económicas e sociais 
consideráveis. O aumento do número de anos com vida saudável e a diminuição do número 
de anos de doença e incapacidade parece constituir a melhor estratégia para travar a subida 
de custos com saúde. 

Neste sentido, preocupações internacionais têm conduzido à tomada de decisões, a 
declarações de princípios e programas de acção que incitem à responsabilização dos 
governos e da própria sociedade civil nesta matéria. 

Em harmonia com esta intenção genérica de definição de uma política social adequada à 
resolução dos problemas emergentes do aumento do número de pessoas idosas, e talvez, 
tendo em consideração o artigo 72º. da Constituição Portuguesa determinando que “a 
política da terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural...”, foi 
criada em 1988 pelo Governo Português a Comissão Nacional para a Política da Terceira 
Idade. O articulado da resolução (n.º 15/98) do Conselho de Ministros que justifica a criação 
e o funcionamento desta Comissão na dependência do Ministro do Emprego e Segurança 
Social é bem ilustrativo do conjunto de projectos e acções de colaboração que são 
necessárias realizar entre serviços do Estado, Autarquias, Entidades, de modo a melhorar o 
estilo de vida do idoso. Especial menção merece ainda a sugestão de se estabelecerem 
projectos de colaboração entre alguns destes organismos e as universidades. 

Nesta medida, 

O Município de Leiria, Pessoa Colectiva de Direito Público Número 505181266, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno 
Campos Costa, como primeiro outorgante, 

e 

A Escola Superior de Enfermagem de Leria do Instituto Politécnico de Leiria, Pessoa 
Colectiva de Direito público Número 680009574, representada pelo Director da Escola, 
Professor Elísio Augusto Gomes Pinto, como segundo outorgante, 

Acordam celebrar o presente protocolo de colaboração, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes: 
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Cláusula Primeira 
(Objectivos) 

Tendo em consideração as razões aduzidas relativamente à importância da actividade física 
no aumento da longevidade e no processo de integração social dos idosos, a Câmara 
Municipal de Leiria propõe-se a : 

I. Definir um programa de actividade física para a pessoa idosa do Conselho de 
Leiria; 

II. Dinamizar actividades de natureza social no âmbito de Núcleos de Actividade 
Física a serem criados; 

III. Propor acções de natureza comunitário no âmbito do Conselho de Leiria, de 
forma a promover atitudes e hábitos preventivos. 

Cláusula Segunda 
(Competências) 

Para operacionalização dos objectivos atrás definidos, compete à Escola Superior de  

Enfermagem: 

I. Promover atitudes e hábitos preventivos junto da população idosa do 
programa; 

II. Disponibilizar formandos em situação de estágio para interacção no 
programa; 

III. Assegurar a avaliação e o controlo da pressão arterial, níveis de glicémia, 
frequência cardíaca e índice de massa corporal; 

IV. Aconselhar os técnicos intervenientes no programa relativamente aos factores 
de risco, de forma a permitir uma melhor qualidade na prescrição do 
exercício; 

V. Colaborar nas acções de divulgação do programa. 

Para a prossecução dos mesmos objectivos compete à Câmara Municipal de Leiria: 

I. Disponibilizar os locais de intervenção dos técnicos estagiários;  

II. Assegurar o material necessário para a intervenção dos técnicos estagiários, 
(Estetoscópios, Esfignomanómetros, instrumentos de avaliação dos níveis de 
glicémia).  

Cláusula Terceira 
(Vigência) 

O presente acordo de colaboração entrará em vigor na data da sua assinatura e terá uma 
duração anual, sendo renovável por iguais períodos, salvo denúncia de alguma das partes, 
que deverá ser comunicada com antecedência mínima de 60 dias. 

Celebrado em Leiria aos _______________, em duplicado, de acordo com a deliberação 
tomada na Câmara Municipal de Leiria de _______________ e com o despacho de 
aprovação de __________ do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria.” 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, aprovar o 
Protocolo acima transcrito. 
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RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 2758/00 – PAAD – SUB SÍDIOS PARA A ÉPOCA 
2001/2002 
N.º 0094/02 Presente a informação interna n.º 343/02 elaborada pela Divisão do Desporto, 
na qual é solicitada a rectificação à deliberação n.º 2758/00 de 14.11.2001. 

Assim, na deliberação na Área de Apoio da Actividade Regular, onde se lê  para 
o Atlético Clube da Sismaria (Marrazes), um apoio de “... 1.867.398,00 Esc. ... “ deverá ler-
se “... €12.746,27 (2.555.398,00 Esc.) ...”. 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a rectif icação acima referida. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

DISCUSSÃO DO EURO 2004 E OBRAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL  DR. MAGALHÃES 
PESSOA 
N.º 0095/02 O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva informou que quando propôs o 
agendamento deste assunto teve em consideração ter sido este o tema mais discutido 
durante a campanha eleitoral, por o achar oportuno, dada a sua importância e o facto de se 
estar agora num período mais calmo que permite uma análise mais ponderada e 
pormenorizada e ainda pelo teor dum artigo do Sr. Eng.º Filipe Bandeira publicado num 
jornal local, que tecia opiniões técnicas diversas das opções tomadas. 

É assim importante que os vereadores da oposição tenham uma ideia mais 
concreta sobre os custos reais do projecto e das soluções para viabilizá-lo do ponto de vista 
económico e financeiro. Além disso, pergunta à Câmara se há abertura para ouvir o Eng.ª 
Filipe Bandeira sobre a questão. 

Questiona também sobre a possibilidade de haver reduções de custos nas 
obras, tendo em conta o que se passou na construção do parque de estacionamento do 
Maringá, em que os custos foram substancialmente reduzidos, nomeadamente através da 
revisão do projecto de estruturas. 

Sugeriu a criação de uma comissão de acompanhamento do projecto, por parte 
da Câmara, para que não haja dúvidas seja do ponto de vista técnico, financeiro e político. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque  interveio para informar que considera 
este assunto sensível, pelo que solicitou o seu agendamento para uma próxima reunião, 
para que possa estudar todo o processo para se poder fundamentar em factos. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves concordou com o Dr. Hélder 
Roque, solicitando também o agendamento deste assunto para próxima reunião. 

A Senhora Presidente  informou que tudo se pode discutir embora nalguns 
casos seja uma discussão meramente académica, visto que há questões que são 
inultrapassáveis pois estão perfeitamente resolvidas e consolidadas, tais como o local do 
desenvolvimento do projecto e mesmo o próprio projecto. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  perguntou quais eram os elementos que 
a oposição necessitava. 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva  respondeu que só conhece o que foi 
facultado à opinião pública, pelo que pelo menos queria conhecer o projecto final e o estudo 
de viabilidade económica e voltou a perguntar se há abertura ou não para ouvir o Eng.º 
Bandeira. 
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O Senhor Eng.º Fernando Carvalho interveio para afirmar que não faz qualquer 
sentido a vinda do Eng.º Filipe Bandeira para manifestar a sua opinião, porque senão teriam 
que ouvir também outros técnicos ou cidadãos. O projecto está a ser desenvolvido e 
acompanhado por três equipas coordenadas pelo Professor António Reis. A haver 
alterações por forma a reduzir custos, nunca poderão acontecer no âmbito da estrutura do 
próprio estádio a qual consiste em fundações indirectas (estacas), em parte do estádio, e 
fundações directas (sapatas), na parte restante, sendo esta a melhor solução depois do 
estudo geotécnico feito no local, não havendo alternativas que introduzam economia 
significativa, seja nas fundações, nas bancadas ou mesmo na cobertura, sendo 
extemporânea esta discussão nesta fase do projecto. 

Explicou ainda que não é ao nível da estrutura base que o projecto pode 
encarecer, mas sim ao nível dos acabamentos. Mas ainda não se chegou a essa fase e na 
altura devida serão envidados todos os esforços para balizar os custos. 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva  questionou ainda sobre a via de 
atravessamento desde a Rotunda da Almuinha Grande e a nova ponte sobre o Rio Lis, que 
integra o atravessamento, perguntando se era viável e possível ser provisória e no fim do 
evento retirada. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  esclareceu que essas 
acessibilidades são essenciais para a entrada e saída da zona desportiva, e portanto 
deverão ser construídas a título definitivo. 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva  perguntou ainda se se poderá 
deslocalizar a NERLEI. 

A Senhora Presidente  informou que é uma questão que já foi pensada, mas que 
o problema é encontrar uma alternativa. Mesmo encontrando-se uma alternativa que possa 
servir o NERLEI neste momento este assunto não é prioritário, tanto mais que implicaria 
custos significativos para a Câmara. 

A Câmara delibera por unanimidade agendar este assu nto para a próxima 
reunião do dia 29 de Janeiro de 2002. 

** 
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: 

- DIA DA IRREVERÊNCIA 

- VOTO DE PESAR 

- VOTO DE PESAR 

- NOMEAÇÃO DE VOGAL – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃ O 
DA PROPRIEDADE RÚSTICA 

- CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 

- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA ESTREMADURA – 
INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE NOS ÓRGÃOS SOCIAIS/2002 
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DIA DA IRREVERÊNCIA 
N.º 0096/02 Pela Senhora Presidente, foi presente a proposta de evento que abaixo se 
transcreve: 
“ Pretende o Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Leiria proporcionar um dia pleno 
de Irreverência que, sob a temática “ B.D. - Banda Desenhada “, fomente um convívio 
saudável entre jovens e crianças de todo o Concelho de Leiria, no âmbito do Carnaval. 

DIA DA IRREVERÊNCIA 

8 de Fevereiro de 2002 

O Dia da Irreverência  pretende atingir os seguintes objectivos: 

- Reunir crianças e jovens de todo o Concelho de Leiria num clima de alegria e 
confraternização; 

- Proporcionar um espaço de saudável folia às comunidades civil e estudantil; 

- Fomentar a criatividade e irreverência dos jovens na construção das fantasias de 
Carnaval. 

O público – alvo e as entidades a participar serão as seguintes: 

Escolas do Concelho de Leiria 

- Pré Escolar ( a partir dos 3 anos de idade inclusivé ); 

- 1.º Ciclo; 

- 2.º e 3.º Ciclos. 

Outras Entidades do Concelho de Leiria 

- Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.). 

As actividades e os participantes, devido às suas diferentes idades e preferências, serão 
distribuídos da seguinte forma: 

Grupo I 

Manhã 
 

Entidades 
Participantes 

Actividades Local Hora 

 
Pré Escolar 

 
Instituições 

Particulares de 
Solidariedade Social 

(I.P.S.S.) 

CCoonnccuurrssoo  ddee  
MMáássccaarraass  IInntteerr--  
EEssccoollaass  ccoomm  
aanniimmaaççããoo  aalluussiivvaa  
ààss  ffeesstt iivviiddaaddeess::   
- Passatempos 
- Música 
- Animação 

Carnavalesca 

  
Pavilhão Desportivo 

de Leiria 

 
10.00h – 13.00h 

Grupo II 

Tarde 
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Entidades 
Participantes 

Actividades Local Hora 

 
Escolas 1.º Ciclo 

 
Escolas 2.º e 3.º 

Ciclos 

CCoonnccuurrssoo  ddee  
MMáássccaarraass  IInntteerr--  
EEssccoollaass  ccoomm  
aanniimmaaççããoo  aalluussiivvaa  
ààss  ffeesstt iivviiddaaddeess::   
- Passatempos 
- Música 
- Animação 

Carnavalesca 

  
Pavilhão Desportivo 

de Leiria 

 
15.00h – 18.00h 

Animação: 

- Grupo de Animadores ( cabeçudos, palhaços, malabaristas, etc. ) que assegurará 
pequenos passatempos e alguma animação; 

- Apresentador(a) / Dinamizador(a). 

Transporte: 

- Assegurado pela Câmara Municipal de Leiria 

Júri: 

- 1 Elemento do Pelouro da Juventude da C.M. de Leiria; 

- 1 Elemento da Divisão da Educação da C.M. de Leiria; 

- 1 Elemento do C.A.E.; 

- 1 Jovem proveniente de uma Escola / Instituição não participante. 

Critério de Avaliação: 

- Ser irreverente no âmbito da temática “B.D. – Banda Desenhada”. 

PPrrooppõõee  aaiinnddaa  aa  SSrr..ªª  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  qquuee,,  nnoo  ââmmbbiittoo  ddoo  ““DDiiaa  ddaa  
IIrrrreevveerrêênncciiaa””,,  ssee  aattrriibbuuaamm  ooss  sseegguuiinntteess  pprréémmiiooss::  

• Grupo I  

Prémios Colectivos – Pré Escolar                                 

Classificação Prémio 
1.º EUR 350 para material didáctico 
2.º EUR 250 para material didáctico 
3.º EUR 150 para material didáctico 

Prémios Colectivos  – Instituições Particulares de Solidariedade Social (I.P.S.S.) 

Classificação Prémio 
1.º EUR 350 para equipamento 
2.º  EUR 250 para equipamento 
3.º EUR 150  para equipamento 

• Grupo II  
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Prémios Colectivos – Escolas 1.º Ciclo 

Classificação Prémio 
1.º EUR 350 para material didáctico 
2.º EUR 250  para material didáctico 
3.º EUR 150 para material didáctico 

Prémios Colectivos  – Escolas 2º e 3º Ciclos                                

Classificação Prémio 

1.º  EUR 350 para material didáctico 
2.º EUR 250 para material didáctico 
3.º EUR 150  para material didáctico 

Prémios de Participação  

Pré Escolar, Instituições Particulares Solidariedad e Social, Escolas 1º Ciclo, Escolas 
2º e 3º Ciclos 

N.º de Participantes / Escola ou 
Instituição 

Prémio 

1 a 30 EUR 50 para material didáctico 
31 a 60 EUR 75 para material didáctico 

61 a 100 EUR 100 para material didáctico 
+  de 100 EUR 125 para material didáctico 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, aprovar o 
programa referente ao “Dia da Irreverência” bem com o as despesas inerentes à 
realização do evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

VOTO DE PESAR 
N.º 0097/02 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, à Sra Cecí lia Maria Henriques Nicolau 
Gomes, contratada por esta Câmara Municipal, pelo f alecimento da sua sogra tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade, concordar. 

** 

VOTO DE PESAR 
N.º 0098/02  Pela Senhora Presidente foi apresentad a uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, à Sra. Ida lina Alves Rodrigues de Sousa 
Féteira funcionária desta Câmara Municipal, pelo fa lecimento de sua mãe, tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade, concordar. 

** 
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NOMEAÇÃO DE VOGAL – COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃ O DA 
PROPRIEDADE RÚSTICA 
N.º 0099/02 Presente um ofício do Serviço de Finanças de Leiria 1 a solicitar em 
conformidade e para efeitos do disposto no § 4.º do artigo 133.º do Código da Contribuição 
Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, que seja designado o Vogal da Comissão 
Permanente de avaliação da propriedade rústica apenas para uma única discriminação, 
dado que o titular Sr. Luís da Cruz Marcelino Marques, está impedido de proceder a 
discriminação de prédio seu (art.º 138.º do CCPIIA). 

Analisado o assunto, a Câmara, em conformidade com o solicitado pelo 
Serviço de Finanças de Leiria 1, delibera por unani midade, designar a Eng.ª Maria 
Manuela Vieira de Oliveira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 
N.º 0100/02 Reconhecendo a necessidade de constitui ção de fundos de maneio para 
pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiávei s, a Câmara delibera, por 
unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes  fundos de maneio: 

1. A favor da Assistente Administrativo Principal, D. Anabela Flórido Ferreira, 
no montante de €250,00, correspondendo à dotação: 

06      0403 – Transportes e comunicações ......... ...................... €250,00 

2. A favor da Assistente Administrativo Especialist a, D. Maria Manuela Batista 
Vieira, e a Assistente Administrativo, D. Maria Ant onieta Santos, do Serviço 
de Aprovisionamento, no montante de €2.000,00, corr espondendo às 
seguintes dotações: 

0103   0306     – Bens não duradouros – Outros..... .................. €250,00 

0103   070302 – Outras despesas correntes – Outras. .............. €250,00 

02       0201     – Material de educação, cultura e  recreio.......... €250,00 

02       0306     – Bens não duradouros – Outros... .................... €250,00 

02 0409     – Aquisição de Serviços – Outros....... .............. €250,00 

06       0306     – Bens não duradouros – Outros .. .................... €250,00 

06       0409     – Aquisição de Serviços – Outros .................... €250,00 

0701   0306     – Bens não duradouros – Outros .... .................. €250,00 

3. A favor do Auxiliar Administrativo, Sr. José Ade lino Oliveira Sousa 
Fernandes, dos Serviços de Expediente Geral, no mon tante de €250,00, 
correspondendo à dotação: 

02      0403 – Transportes e comunicações ......... ..................... €250,00 

4. A favor da Assistente Administrativo Especialist a, D. Albertina Elisa Ferraz 
de Oliveira Ramos, da Divisão da Cultura, no montan te de €1.500,00, 
correspondendo à dotação: 



 

CMLeiria/Acta n.º 03 de 2002.01.15 

.00137-(31) 

0802      070302 – Outras despesas correntes ...... ................. €1.500,00 

5. A favor da Assistente Administrativo Principal, D. Helena Maria Amado 
Marques Eusébio, dos Bombeiros Municipais, no monta nte de €250,00, 
correspondendo à dotação: 

09      0306 – Bens não duradouros - Outros ....... .................... €250,00 

Cada um destes fundos tem de ser regularizado no fi m de cada mês e saldado no fim 
do ano, não podendo conter em caso algum despesas n ão documentadas. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA ESTREMADURA – INDI CAÇÃO DE 
REPRESENTANTE NOS ÓRGÃOS SOCIAIS/2002 
N.º 0101/02 Presente o ofício n.º 1528 da Associação de Municípios da Alta Estremadura 
que dando seguimento ao estabelecido nos Estatutos da AMAE e tendo por objectivo 
proceder à integração de cada Município, nos respectivos órgãos sociais, solicita que se 
indique o nome dos do representante deste Município, junto da AMAE. 

Para os efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 15.º dos Estatutos da 
Associação de Municípios da Alta Estremadura e no u so da competência da alínea i) 
do n.º 1 do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 
de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade , sob. proposta da Senhora 
Presidente, nomear o Sr. Vereador Eng.º Fernando Br ites Carvalho, como seu 
representante, para além da Senhora Presidente, na Assembleia Intermunicipal da 
Alta Estremadura. 

** 

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

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

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


