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ACTA N.º 42 
Aos catorze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e um, no Salão Nobre 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 
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 2001.11.07 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram catorze horas e 
cinquenta 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.: 

1684/99 SHELL PORTUGUESA, LD.ª 
226/2000 JOAQUIM HENRIQUES COSTA 

1030/2000 FERNANDO HENRIQUES INÁCIO 
1165/2000 ANTÓNIO LOPES DIAS SIMÕES 
1385/2000 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE POUSOS 

210/2001 VIGOLARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LD.ª 
266/2001 AUTO VILA – RECICLAGEM DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, LD.ª 
460/2001 OLGA MARIA DE OLIVEIRA ANTUNES JORGE SANTOS 
489/2001 ANTÓNIO GAMEIRO & FILHOS, LD.ª 
650/2001 CETIAL – CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL LIZ, LD.ª 
738/2001 FERNANDO MANUEL BENZINHO GAMEIRO 
744/2001 ÁGUEDA DAS NEVES PEREIRA E OUTROS 
894/2001 HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
895/2001 HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
896/2001 HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
897/2001 HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
898/2001 HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
899/2001 HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
900/2001 HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
953/2001 GODOF – COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LD.ª 

1085/2001 MANUEL JORGE DA COSTA 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

12/2000 DUMEDIA, LD.ª 
67/2001 AGOSTINHO JOSÉ LOPES TEIXEIRA 
82/2001 JOSÉ DIAS DE SOUSA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

26/2001 ELISABETE OLIVEIRA SANTOS BENEVIDES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

100/2001 INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO / EDIFÍCIO R. 
RODRIGUES CORDEIRO, 14 E 16 – LEIRIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO SEIS 

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

28/90 ALBINO PEREIRA 
59/95 VALDEMIRA CONCEIÇÃO L. MENDES 
32/96 RAMIRO RODRIGUES ANTUNES 
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PONTO NÚMERO SETE 

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

T 171/2001 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DAS COLMEIAS –
ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 100/2000 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA E 
ARRANJOS EXTERIORES – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A 
MAIS 

PONTO NÚMERO OITO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA – APOIO 
- JUNTA DE FREGUESIA DA BARREIRA – APOIO 
- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 

PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – FERNANDA PAULA CARREIRA 
CONDE GOMES 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 
- EMPRÉSTIMO CGD N.º 0393/000036/187/0019 ATÉ AO VALOR DE €2.099.091,19 

(420.830 CONTOS) – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PUBLICIDADE – LEIRIPÁGINA – REPRESENTAÇÕES E SUPORTES PUBLICITÁRIOS, 
LD.ª 

- PUBLICIDADE – JOÃO PEDRO DE SOUSA FERREIRA 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – RETROMÁQUINA – COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

REPARAÇÕES, LD.ª 
- ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROJECTO “EXPERIMENTA” CIÊNCIA PARA TODOS – APRESENTAÇÃO DO 
PROJECTO DE ARQUITECTURA, ELECTRICIDADE E AVAC. 

- PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB DE BOAVISTA N.º 2 
- ACORDO DE COLABORAÇÃO – ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA N.º 4 (PAULO VI) 
- JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
- 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – APOIO ÀS ACTIVIDADES COMPLEMENTARES NO 

ÂMBITO DE PROJECTOS EDUCATIVOS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO FÓRUM DE COLECTIVIDADES AO SPORT 
CLUBE LEIRIA E MARRAZES 

- PAAD – ÉPOCA 2001/2002 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE 7 DE OUTUBRO DE 2001 COM A EMPRESA 
SOCINVESTE 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BOA VISTA 
- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE POUSOS 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 2710/01 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  perguntou se vai ser exibida alguma 
maquete do Estádio Dr. Magalhães Pessoa no Algarve. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  informou que vai ser lá exibida, mas 
ainda não está pronta. Depois virá à Câmara. 

O Senhor Vereador António Sequeira, na sequência da proposta de criação de 
um Prémio Korrodi da candidata do PSD à Junta de Freguesia de Leiria, e de 
posteriormente ter sido confrontado por um Jornal local sobre este assunto, informou que na 
reunião de Câmara de 13.07.1996 por proposta sua já foi deliberado por unanimidade a 
criação deste mesmo prémio, não sabendo por que motivo os serviços não deram 
andamento ao assunto. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 2711/01 PROC.º N.º 1684/99 - (fl. - 164) 
De SHELL PORTUGUESA, LDA, com sede na Avenida da Liberdade, n.º 249 - 

Lisboa, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de remodelação de um 
posto de abastecimento de combustíveis, situado em Cova das Faias – EN 1 – KM 134.845, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2001, 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 do posto de  abastecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer as discrepâncias entre a descrição d a propriedade no 
documento de posse apresentado e o indicado nos ele mentos gráficos; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Direcção Regional do 
Centro do Ministério da Economia, devendo previamen te à emissão de licença, 
apresentar autorização de construção emitida por es ta entidade; 

3.º cumprir com as condicionantes indicadas na lice nça emitida pelo 
ICERR – Instituto para a Conservação e Exploração d a Rede Rodoviária; 

4.º prever o alargamento do arruamento (para aument o da largura da faixa 
de rodagem da via existente e passeio) do lado Sul,  de acordo com os elementos 
gráficos apresentados e, em toda a extensão da prop riedade do mesmo lado; 

5.º apresentar projecto de arquitectura rectificado  relativamente ao edifício 
de apoio do lado Nascente, face aos elementos agora  apresentados, devendo ainda 
indicar qual a utilização específica prevista para o referido espaço; 
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6.º as instalações sanitárias deverão cumprir com o  disposto no art.º 87.º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (venti lação); 

7.º apresentar termo de responsabilidade, relativam ente às alterações 
agora propostas, bem como estimativa de custo e cal endarização rectificada; 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
9.º apresentar projecto de drenagem de águas pluvia is (relativo aos 

espaços acima indicados para alargamento do arruame nto), devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no art. º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €7.980,77  – 1.600.000$00, a fim de garantir 
a reposição de infra-estruturas públicas susceptíve is de virem a ser deterioradas com 
a construção e, de acordo com o estabelecido no art .º 64.º do Regulamento Municipal  
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença, deverá 
apresentar cópia do projecto aprovado e devidamente  autenticado pelo ICERR - 
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede R odoviária e Ministério da 
Economia, relativamente à inserção na EN1 e restant es aspectos, dado que os 
elementos agora apresentados não são coincidentes c om os anteriores. 

Delibera ainda que, deverá prever a execução das in fra-estruturas acima 
indicadas aquando da emissão da licença de utilizaç ão, devendo os trabalhos a 
executar ser acompanhados pelos Serviços de Fiscali zação Municipal (DOM). 

** 

N.º 2712/01 PROC.º N.º 226/2000 - (fl. - 78) 
De JOAQUIM HENRIQUES COSTA, residente na Rua Francisco Pereira Silva, 

n.º 11, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
alterações de um estabelecimento de bebidas com fabrico de pastelaria, localizado num 
edifício 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  12/11/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações do estabelecimento 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º  cumprir com as condições indicadas nos parecer es emitidos pela 
DRABL – Direcção Regional da Agricultura da Beira L itoral e Centro de Saúde (dos 
quais deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar alçados com indicação das condutas d e fumos (no caso de 
estas se localizarem no exterior do edifício), deve ndo os mesmos ser conduzidos para 
a parte mais elevada da cobertura; 

3.º no caso de se preverem condutas exteriores, dev erá apresentar 
autorização do técnico autor do projecto inicial, d ado tratar-se de uma alteração ao 
mesmo; 
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4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico; 

5.º a indústria de pastelaria existente, deverá lim itar-se apenas à classe 
“D”. 

** 

N.º 2713/01 PROC.º N.º 1030/2000 - (fl. - 258) 
De FERNANDO HENRIQUES INÁCIO, residente na Travessa da Casaleira, n.º 

2, freguesia de Chainça, referente ao projecto de arquitectura de alterações de um pavilhão 
destinado a oficina, a levar a efeito em Calmeiras, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/11/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações do pavilhão acima 
referido, devendo apresentar projectos de especiali dade no prazo de 180 dias, 
incluindo projecto de segurança contra incêndios, d e acordo com o parecer emitido 
pelo Serviço Nacional de Bombeiros. 

** 

N.º 2714/01 PROC.º N.º 1165/2000 (fl. - 64) 
De ANTÓNIO LOPES DIAS SIMÕES,  residente na Rua de Leiria, n.º 62, 

freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de legalização de um anexo, 
levado a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/11/2001, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que os elementos 
apresentados não vêm alterar os motivos que estiver am na origem da proposta de 
indeferimento tomada por deliberação de 14/02/2001,  mantendo-se os pontos n.º 2 e 3 
da referida deliberação, transmitida através do ofi cio n.º 2280 de 01/03/2001. 

** 

N.º 2715/01 PROC.º N.º 1385/2000 - (fl. - 104) 
De CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE POUSOS, com sede na Estrada do 

Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de um edifício 
destinado a lar de 3.ª idade, centro de dia e apoio domiciliário, a levar a efeito no Lote 16 – 
Casal de Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/11/2001, 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 edifício acima referido , condicionado ao seguinte: 
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1.º cumprir com o parecer emitido pela Segurança So cial; 
2.º cumprir com o parecer emitido pelo Centro de Sa úde; 
3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados 

relativos ao projecto de arquitectura, conforme par ecer da Segurança Social; 
4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades incluindo: 
4.1 projecto de drenagem de águas pluviais relativo  às áreas envolventes 

ao edifício, devendo prever a construção de colecto r para drenagem das referidas 
águas pluviais até um meio receptor adequado, com i ndicação da respectiva secção 
de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de a cordo com o disposto no art.º 
194.º do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de A gosto; 

5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €3.990,38  - 800.000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ”  

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos com 
indicação do perfil original do terreno, de modo a efectuar a implantação de acordo 
com os alinhamentos definidos no processo de loteam ento (Lot. 2/95), e garantir a 
largura do passeio prevista. 

** 

N.º 2716/01 PROC.º N.º 210/2001 - (fl. - 420) 
De VIGOLARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA, com sede na Rua 

Dr. José Henriques Vareda, n.º 51 – 1.ºB, freguesia de Leiria, referente à rectificação ao 
projecto de arquitectura de alterações de um bloco habitacional aprovado em 30/05/2001, a 
levar a efeito na Rua D. José Alves Correia da Silva, Lote 4, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar a rectificação ao projecto de arquitectura de alterações do 
bloco acima referido, devendo no prazo de 30 dias ( para efeito de licenciamento da 
construção) apresentar o seguinte: 

1.º projecto da rede de drenagem das águas residuai s da cave; 
2.º termo de responsabilidade do autor do projecto de isolamento térmico, 

assinado; 
3.º projecto de isolamento térmico rubricado (na to talidade); 
4.º comprovativo da inscrição do técnico autor do p rojecto de elevadores 

e estabilidade na Ordem dos Engenheiros. 

** 

N.º 2717/01 PROC.º N.º 266/2001 
Retirado. 

** 
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N.º 2718/01 PROC.º N.º 460/2001 - (fl. – 24) 
De OLGA MARIA OLIVEIRA ANTUNES JORGE SANTOS, residente na Rua 

Professor Abílio Alves de Brito, n.º 42, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Eira Velha - Pinheiros, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2001, 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 acima referida,  condicionado ao seguinte: 

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

2.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação do 
espaço cedido, conforme solicitado no ponto n.º 1, bem como a alteração de 
localização do sistema de drenagem de águas residua is; 

3.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial, rectificada 
quanto às áreas cedidas referidas no ponto n.º 1; 

4.º esclarecer a localização do sistema de ventilaç ão dos aparelhos de 
combustão da cozinha, assim como respectivas condut as de evacuação de fumos, de 
acordo com os art.ºs 110.º e 112.º do Regulamento G eral das Edificações Urbanas; 

5.º apresentar corte rectificado de modo que as fun dações da garagem 
não excedam o limites da propriedade, assim como co rte abrangendo a via pública e 
os limites da propriedade, conforme indicado no pon to n.º 1; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de €997,60 -  200.000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno. 

Delibera ainda que, previamente à emissão da licenç a de utilização, deverá 
verificar-se a execução das infra-estruturas referi das no ponto 1, bem como a 
pavimentação dos arruamentos, devendo para o efeito  garantir-se a utilização de 
materiais idênticos aos existentes no local relativ amente aos passeios, e 
pavimentação, assim como assegurar uma eficiente dr enagem de águas pluviais junto 
à berma. 

** 
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N.º 2719/01 PROC.º N.º 489/2001 - (fl. - 112) 
De ANTÓNIO GAMEIRO & FILHOS, LDA, com sede em Murzeleira – Albergaria 

dos Doze, acompanhado de elementos acerca da proposta de indeferimento efectuada nos 
termos do CPA e, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a 
efeito no Lote 2 – Rua Nossa Senhora do Amparo - Ribeiro, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 08/11/2001,  e face ao disposto no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º  
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, delibera, por unanimidade, aprovar o proje cto de arquitectura do bloco 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º prever sistema de detecção de incêndios e monóx ido de carbono na 
cave, de modo a cumprir com os art.ºs 27.º, 28.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de €3.990,38  - 800.000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

** 

N.º 2720/01 PROC.º N.º 650/2001 - (fl. – 27) 
De CETIAL – CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIZ LDA, com sede na 

Rua do Olival – Sampão, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
alteração/ampliação a levar a efeito num edifício, situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração/ampliação a levar a 
efeito no edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o projecto aprovado pelo Serviço Na cional de Bombeiros, 
nomeadamente no que se refere ao sentido de abertur a das portas para o exterior; 

2.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p elo Centro de Saúde e 
EDP – Distribuição de Energia, S.A.; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 
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N.º 2721/01 PROC.º N.º 738/2001 - (fl. - 16) 
De FERNANDO MANUEL BENZINHO GAMEIRO, residente em Casal Lopes, 

1.º esq.º – Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um 
estabelecimento de restauração e bebidas, face à legislação actualmente em vigor, situado 
na Rua do Município, Lote B – 1.º esq.º, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/11/2001, e face ao disposto 
no art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Ju lho, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 139/99, de 24 de Abril, delibera, p or unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura do estabelecimento acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade elaborado nos termos do 
previsto na legislação em vigor, devendo referir no meadamente o cumprimento do 
Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º a memória descritiva deverá ser instruída com i ndicação do 
cumprimento dos condicionantes constantes do Decret o Regulamentar n.º 38/97, de 
25 de Setembro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

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

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

** 

N.º 2722/01 PROC.º N.º 744/2001 - (fl. – 26) 
De ÁGUEDA DAS NEVES PEREIRA E OUTROS, residente na Rua Casal 

formoso, n.º 56 – Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura 
de um bloco habitacional, a levar a efeito em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/11/2001, 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 bloco acima referido, c ondicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno, devendo medir-se 3m 
ao eixo do arruamento, assim como espaço para execu ção de estacionamento e 
passeio até ao limite da construção no lado Norte, devendo para o feito apresentar 
Certidão da Conservatória do Registo Predial, recti ficada quanto às áreas cedidas; 

2.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação do 
espaço cedido, conforme solicitado no ponto n.º 1, garantindo o alinhamento do 
edifício proposto com o do edifício contíguo no lad o Poente, bem como a 
reformulação dos lugares de estacionamento, de modo  que os mesmos estejam 
dispostos de forma obliqua em relação ao arruamento ; 

3.º apresentar mapa de acabamentos de modo a que os  mesmos 
combinem e estejam em harmonia com o edifício contí guo, por motivos de 
enquadramento urbanístico; 
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4.º apresentar elementos gráficos rectificados, de modo a prever a 
substituição da guarda de protecção maciça na cober tura por guarda em elementos 
metálicos, de forma a cumprir com o art.º 47. o do Regulamento do Plano Director 
Municipal em relação à altura, sem prejuízo ao n.º 4 do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

5.º apresentar elementos gráficos relativamente aos  arranjos exteriores, 
prevendo a diminuição da diferença de altura entre os muros do terraço e o espaço 
exterior, contemplando-se um talude no espaço entre  a edificação e o limite da 
propriedade; 

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

7.º garantir o cumprimento dos art.ºs 28.º e 32.º d o Decreto-Lei n.º 66/95, 
de 8 Abril, relativamente ao controlo da poluição d o ar e fumo nas “boxes” na cave; 

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

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

10.º apresentar duas colecções completas de element os rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

11.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de e specialidade; 
12.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €3.990,38  - 800.000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

13.º cumprir com o parecer emitido pela EDP – Distr ibuição de Energia, S.A. 
(do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente ), previamente à emissão da 
licença de construção; 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno. 

Delibera ainda que, previamente à emissão da licenç a de utilização, deverá 
verificar-se a execução das infra-estruturas referi das no ponto 1, devendo para o 
efeito garantir-se a utilização de materiais idênti cos aos existentes no local 
relativamente aos passeios, a pavimentação do estac ionamento e alargamento ao 
arruamento, assim como assegurar uma eficiente dren agem de águas pluviais junto à 
berma. 

** 

N.º 2723/01 PROC.º N.º 894/2001 
Retirado. 

** 
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N.º 2724/01 PROC.º N.º 895/2001 
Retirado. 

** 

N.º 2725/01 PROC.º N.º 896/2001 
Retirado. 

** 

N.º 2726/01 PROC.º N.º 897/2001 
Retirado. 

** 

N.º 2727/01 PROC.º N.º 898/2001 
Retirado. 

** 

N.º 2728/01 PROC.º N.º 899/2001 
Retirado. 

** 

N.º 2729/01 PROC.º N.º 900/2001 
Retirado. 

** 

N.º 2730/01 PROC.º N.º 953/2001 - (fl. - 21) 
De GODOF – COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LDA, com sede em Alto do Vieiro, 

freguesia de Azoia, referente ao pedido de alteração de uso de um estabelecimento para 
comércio de vestuário, localizado no r/chão de um edifício 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  6/11/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração de uso do estabele cimento acima referido, devendo 
cumprir com as condições indicadas no parecer emiti do pelo ICERR - Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qua l deverá ser dado 
conhecimento ao requerente). 

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

** 
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N.º 2731/01 PROC.º N.º 1085/2001 - (fl. – 16) 
De MANUEL JORGE DA COSTA, residente na Rua da Palmeira – Arrabalde da 

Ponte, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de alteração de uso de uma fracção 
comercial designada pela letra “B”, para escritório com actividade de secretariado, tradução 
e endereçagem, localizada no R/chão – Loja 2 - n.º 224 de um edifício situado na Rua Glória 
Barata Rodrigues – Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o pedido de alteração de uso d a fracção acima referida, 
devendo previamente efectuar-se vistoria nos termos  do previsto no art.º 30.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, alterado  pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 
de Outubro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 2732/01 PROC.º INF. N.º 12/2000 - (fl. – 34) 
De DUMEDIA – SOCIEDADE DE MEDIÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na 

Avenida 22 de Maio, Lote 46 – Loja B – Almuinha Grande, freguesia de Marrazes, referente 
à reanálise do pedido de viabilidade de construção de um conjunto habitacional, a levar a 
efeito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/11/2001, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13º 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 no Regulamento do Plano Director, 
nomeadamente: 

1.1 art.º 47.º (no que se refere aos índices de con strução); 
1.2 art.º 67º, prevendo estacionamento no interior da parcela e junto ao 

exterior da propriedade, a fim de ser o mesmo cedid o ao domínio público; 
2.º o estacionamento previsto do lado Nascente (Est rada dos Marinheiros), 

deverá efectuar-se no interior da propriedade junto  ao arruamento e, com acesso 
único à via pública; 

3.º prever a continuidade do passeio existente do l ado Norte (Estrada dos 
Marinheiros), em toda a extensão da propriedade; 

4.º prever o alargamento da via existente do lado P oente, de modo a que a 
mesma disponha de uma faixa de rodagem com 6.0m, be m como a execução de 
passeio com 1.50m em toda a extensão da propriedade  do mesmo lado; 

5.º prever a cedência ao domínio público dos espaço s destinados a 
alargamento de via, estacionamento e passeio, acima  indicados; 

6.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urba nas, Regulamento do Plano 
Director Municipal e segurança contra incêndios (De creto-Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro e Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril); 
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7.º garantir o acesso e circulação ao interior da p ropriedade a viaturas de 
bombeiros (devendo garantir o cumprimento do dispos to no art.º 46.º do Decreto-Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro), podendo o mesmo efe ctuar-se através da Rua Capitão 
António Rodrigues Paula Santos, e devendo ainda, a passagem sob a construção do 
lado Nascente (Estrada dos Marinheiros) dispor de u ma altura mínima livre de 
circulação de 5,00m. 

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

** 

N.º 2733/01 PROC.º INF. N.º 67/2001 - (fl. – 10) 
De AGOSTINHO JOSÉ LOPES TEIXEIRA, residente na Rua dos Camponeses, 

n.º 32 – Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de alteração 
e ampliação de uma moradia, situada em Vale Sepal - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/11/2001, 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 alteração de um 
edifício existente no local acima indicado e, numa zona definida no Plano Director 
Municipal como Áreas Habitacionais e Residenciais d e Média Densidade. 

O local encontra-se ainda inserido na zona dos estu dos do Plano de 
Pormenor de Leiria Norte. 

Analisado o pedido verifica-se que: 
1.º o projecto apresentado não se enquadra na total idade nos estudos do 

referido Plano de Pormenor, pelo que deverá ser ref ormulado de acordo com o 
mesmo; 

2.º o pedido apresentado sobrepõe-se a outro pedido  anterior, 
apresentado em nome de outro titular (Inf. 95/2000) , devendo esclarecer quais os 
limites das propriedades em causa; 

3.º o local não se encontra convenientemente infra- estruturado, 
nomeadamente no que se refere a arruamentos; 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera, dar conhecimento ao requerente do pa recer emitido pelo 
Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria Norte e ele mentos gráficos anexos (folhas 
15 verso e 25 a 28). 

Delibera ainda que, caso solicite a revisão do pedi do e após reformulação 
face aos aspectos acima indicados, o processo carec erá ainda de parecer a emitir 
pela Força Aérea Portuguesa e Junta de Freguesia de  Marrazes. 

** 
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N.º 2734/01 PROC.º INF. N.º 82/2001 - (fl. - 17) 
De JOSÉ DIAS DE SOUSA, residente na Rua Maria Pimentel Montenegro, n.º 5 

– 2.º esq.º - Lisboa, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco 
habitacional, a levar a efeito em Serrada do Pinhal - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/11/2001, 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 construção de um 
edifício no local acima indicado e, numa zona defin ida no Plano Director Municipal 
como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média D ensidade. 

Analisado o pedido bem como os processos antecedent es para o local 
(Processos de Obras 3355/80 e 849/84, Loteamento 20 /84 e Pedido de Informação 
4/95), verifica-se que: 

1.º o limite da propriedade indicada sobrepõe-se ao s limites das 
propriedades indicados nos processos de obras confi nantes e constantes dos 
processos de obras n.º 131/92 (lado Nascente) e n.º  3355/80 (lado Poente) 
nomeadamente garagens, devendo o mesmo ser esclarec ido; 

2.º não se esclarece quanto à existência de caminho  público e acessos à 
construção proposta, face ao constante nos processo s de obras referidos no ponto 
n.º 1 e face ao existente no local; 

3.º os elementos apresentados no presente processo,  não se encontram 
de acordo com o constante no processo de obras n.º 3355/80 anteriormente 
apresentado para o local, no que se refere ao limit e da propriedade; 

4.º o proposto não cumpre com o disposto nos art.ºs  62.º e 73.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, no que s e refere aos afastamentos ao 
limite da propriedade, e no art.º 67.º do Regulamen to do Plano Director Municipal, 
quanto aos estacionamentos a ceder junto à via públ ica. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 e alínea a) 
do n.º 2 do artigo 63.º 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.   

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do processo e após 
esclarecimento dos aspectos acima indicados, o pedi do carecerá ainda de parecer a 
emitir pela Força Aérea Portuguesa. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 2735/01 PROC.º V.H. N.º 26/2001 - (fl. -11) 
De ELISABETE OLIVEIRA SANTOS BENEVIDES,  referente à vistoria para 

efeitos de beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado na Rua Emidio Marques, 
n.º 396 – 3.º, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 159, de 29/08/2001, 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 07/08/2001, e o qual ordenou a realização da uma 
vistoria para efeitos do previsto no art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, d e 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 
do art.º 64.º da Lei já referida; 

2.º notificar o proprietário do imóvel confinante, o Sr. José Jesus dos 
Santos, residente na Rua Emidio Marques, n.º 396, f reguesia de Marrazes, nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento  Administrativo, da intenção da 
Câmara em notificá-lo ao abrigo do disposto na alín ea 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 177/2001, de 4 de Jun ho, para no prazo de 90 dias 
proceder à execução das obras necessárias, por form a a suprir as deficiências 
apontadas no referido Auto de Vistoria (do qual dev erá ser dado conhecimento), 
nomeadamente assegurar que o escoamento das águas p luviais da sua moradia se 
faça em boas condições. 

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

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 2736/01 PROC.º PART. N.º 100/2001 - (fl. - 16) 
De SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, acompanhado de uma exposição 

apresentada em 17/08/2001, acerca do mandado de notificação efectuado a uma das 
proprietárias do edifício, situado na Rua Rodrigues Cordeiro, n.º 14 e 16, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e face à exp osição apresentada em 
17/08/2001, delibera, por unanimidade, ratificar ao  abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os despa chos da Sr.ª Presidente datados de 
01/07/2001, 09/05/2001, e despacho do Senhor Veread or datado de 11/04/2001, e o qual 
ordena a notificação aos proprietários do edifício situado na Rua Rodrigues Cordeiro, 
n.ºs 14 e 16, freguesia de Leiria, nos termos do ar t.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 oito dias, salvaguardar a segurança do edifício relativamente à via pública e, 
proceder às necessárias obras de reparação, por for ma a garantir a sua segurança e 
solidez, nomeadamente: 

1.º retirar as caixilharias, portas e janelas, colo cando nos vãos alvenaria 
de tijolo, afim de reforçar eventuais zonas de cola pso; 

2.º retirar do último andar, junto ao telhado, elem entos em risco de queda 
na Rua Sacadura Cabral; 

3.º colocar tapumes, de modo a impedir o estacionam ento de viaturas e, 
colocar sinalização adequada, por forma a chamar a atenção das pessoas; 

4.º realizar trabalhos de abate das paredes interio res, que se encontrem 
em desequilíbrio estrutural; 

5.º remover na zona do rés do chão, os escombros qu e estão a pressionar 
as paredes laterais; 
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6.º proteger, numa primeira fase, os topos das pare des exteriores com 
materiais impermeabilizantes, afim de diminuir a el evada carga de água que estas 
paredes vão acumulando, devido à falta do telhado; 

7.º analisar tecnicamente, em sede própria, a forma  de escorar 
interiormente as paredes, garantindo que estas fiqu em suportadas, de modo a evitar a 
derrocada. 

Mais delibera informar que, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 103.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pel o Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro, não há lugar à audiência prévia dos intere ssados, por se considerar urgente 
a decisão tomada. 

Delibera ainda, remeter o processo ao Departamento de Obras Municipais, 
a fim de serem tomadas as medidas consideradas nece ssárias e urgentes, no que se 
refere à estabilização do edifício e sinalização do  local, por forma a salvaguardar a 
circulação no local (via pública) em condições de s egurança e, nomeadamente no que 
se refere ao candeeiro existente. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO 
N.º 2737/01 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

N.º 2738/01 PROC.º LOT. N.º 28/90 (fl. 79) 
De Albino Pereira, acompanhado de um requerimento de QUINTINO DA LUZ 

PEREIRA, residente na R. D. Manuel Magalhães Pessoa, 8-r/c Esq.º em Leiria, solicitando 
alteração ao polígono de implantação do seu lote 2 do loteamento sito em Castanhal-Ponte 
da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 09.11. 01 delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao polígono de implantação da c onstrução do lote 2 do 
loteamento em causa. 

Sendo considerada alteração de pormenor não há luga r a emissão de 
aditamento ao alvará. 

** 
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N.º 2739/01 PROC.º LOT. N.º 59/95 (fl. 479) 
De VALDEMIRA DA CONCEIÇÃO LEAL MENDES,  residente na V.ª da 

Liberdade, 155-7.º A na Marinha Grande, solicitando que seja considerada a hipoteca de 
lotes como garantia de execução das infra-estruturas deliberada em reunião camarária de 
10.10.01. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.11.01 delibera p or unanimidade, aprovar a 
substituição da apresentação de Garantias Bancárias  conforme determinado em 
reunião de Câmara de 10.10.01, por hipoteca dos lot es a seguir discriminados: 

- Lotes 14 e 18 para garantir a execução da rede el éctrica no valor de 
€50.927,27/Esc.10.210.000$00. 

- Lotes 9 e 13 para garantir a execução das redes d e águas e esgotos 
domésticos e pluviais no valor de €42.168,37/Esc. 8 .454.000$00. 

- Lotes 2 e 4 para garantir a execução das zonas ve rdes no valor de 
€40.224,56/Esc. 8.064.300$00. 

- Lote 3 para garantir a execução dos arruamentos n o valor de 
€109.991,30/Esc. 22.051.276$00.  

** 

N.º 2740/01 PROC.º LOT. N.º 32/96 (fl. 260) 
De RAMIRO RODRIGUES ANTUNES,  residente em Urbanização Planalto, Lote 

6 – 2.ºEsqº em Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória 
das obras de infra-estruturas do loteamento sito em Azabucho, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 09.11.01 delibera p or unanimidade, autorizar a 
recepção provisória das infra-estruturas do loteame nto e a redução para 10% Garantia 
Bancária n.º 23009900030 de €44.291,90/Esc.8.879.72 9$00, emitida pelo BNU de 
Lisboa. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 

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 SETE 

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DAS COLMEIAS – ACTAS DA 
COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS T 171/2 001 
N.º 2741/01 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura de Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada. 

Tendo por base a Acta do Acto Público de Abertura das Propostas e o relatório 
relativo à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica, ambos elaborados pela 
Comissão de Abertura, conclui–se que os quatro concorrentes presentes ao concurso foram 
admitidos. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 
preço base de 169.391.708$00 e com um prazo máximo de execução de 12 meses. 

Quanto ao critério de apreciação das propostas para adjudicação da empreitada é o 
da proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os factores abaixo indicados e 
numa escala de 0 a 20 valores: 

A) Preço e Coerência de Preços  45 %  9 Valores 

B) Valor Técnico da Proposta  40 %  8 Valores 

C) Prazo de execução  15 %  3 Valores 

Total  100%  20 Valores 

Conferidas as propostas verifica-se a existência de alguns lapsos nas listas de 
preços unitários dos seguintes concorrentes, a saber: 

CONDOP-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

No artigo 1.2.3.1.2 refere 579 m2 quando o correcto é 519 m2. 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A. 

 O artigo 1.1.1.4.2 encontra-se repetido ( em duplicado ) 

 No artigo 1.1.4.2 não foi considerado o produto do preço unitário pela 
quantidade de trabalho. 

A ENCOSTA – CONSTRUÇÕES S.A. 

 Não apresenta preço unitário para o artigo 13.2.3 

Em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 76.º do Dec.-Lei 59/99 de 2 de 
Março foram as propostas corrigidas, passando as mesmas a ter os seguintes valores: 

CONDOP-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.  191.076.008$00 + IVA 

SOCIEDADE DE CONST. JOSÉ COUTINHO, S.A.  201.676.180$00 + IVA 

Os concorrentes apresentam proposta para a realização da empreitada para prazos 
diversos. Assim temos os seguintes prazos e valores de propostas: 

 PRAZO  VALOR PROPOSTA 

CONDOP-CONSTRUÇÕES, OB.PÚBLICAS, S.A. 12 meses 191.076.008$00 

SOC. DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A. 12 meses 201.676.180$00 
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SOCOLIRO-CONSTRUÇÕES, S.A.  8 meses 197.000.000$00 

A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, S.A. 10 meses 180.990.221$00 

 Na análise dos factores e respectivos subfactores que fazem parte do critério 
de adjudicação, teve-se em consideração o previsto no ponto n.º 14 do Anúncio de 
Concurso e n.º 21 do Programa de Concurso. 

A classificação obtida por cada concorrente e respectiva proposta, conforme 
mapas em anexo, é a seguinte: 

  Preço  Valor  Prazo  Total 
  Coerência  Técnico 

CONDOP-CONST., OB.PÚBLICAS, S.A. 7,34 6,12 2,00  15 ,46 

SOC. CONST. JOSÉ COUTINHO, S.A. 6,71 7,20 2,00 15,91 

SOCOLIRO-CONSTRUÇÕES, S.A.  7,07 6,12 3,00 16,19 

A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, S.A. 6,89 7,20 2,40 16,49 

 Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente A ENCOSTA-
CONSTRUÇÕES, S.A. foi o que obteve melhor pontuação no presente concurso, pelo que 
se propõe a adjudicação da empreitada pelo valor de € 902.775,42 (180.990.221$00) + IVA., 
condicionada à aceitação, a confirmar por escrito, de que o trabalho previsto no artigo 13.2.3 
será executado sem mais acréscimos de encargos para a Câmara Municipal. 

Mais se propõe que se proceda à audiência prévia dos concorrentes conforme 
previsto no n.º 1 e n.º 2 do art.º 101º do Dec.-Lei 59/99 de 2 de Março. 

Remeta-se o assunto para a Câmara Municipal. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera, por 
unanimidade, manifestar a intenção de adjudicar nos  termos do n.º 1, do art.º 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da  empreitada supra referida, ao 
concorrente A ENCOSTA-CONSTRUÇÕES, SA pelo valor de  €902.775,42 
(180.990.221$00) + IVA por ser o que obteve melhor pontuação no concurso, 
condicionando a aceitação, a confirmar por escrito,  de que o trabalho previsto no 
artigo 13.2.3 será executado sem mais acréscimos de  encargos para a Câmara 
Municipal. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decr eto Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

** 
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CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA E ARRA NJOS 
EXTERIORES – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS – T – 100/2000 
N.º 2742/01 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a 
preços de proposta no valor de €92.449,6 (18.534.481$00) + IVA, trabalhos a mais a preços 
acordados no valor de €13.129,63 (2.632.255$00) + IVA, e trabalhos a menos no valor de 
€25.559,27 (5.124.173$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos mais a preços de proposta no valor de €92.449,6 
(18.534.481$00) + IVA, trabalhos a mais a preços ac ordados no valor de €13.129,63 
(2.632.255$00) + IVA, e trabalhos a menos no valor de €25.559,27 (5.124.173$00) + IVA 
devendo dar-se conhecimento à A ENCOSTA - CONSTRUÇÕ ES, S.A. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA – APOIO 
N.º 2743/01 Presente o ofício, com a entrada 24325/01, da Junta de Freguesia de 
Ortigosa, solicitando apoio financeiro na aquisição do seguinte equipamento: 

- Tractor de 67 Cv com tracção às quatro rodas e cabine; 
- Máquina de limpeza de bermas; 
- Reboque de 5.000 Kg P.B. 
- Carregador frontal em balde de 1,5 mts e patolas 
- Pá niveladora (rôdo) 

tendo um custo total de €40.766,25 (8.172.900$00). 

Assim: 

Considerando o facto da enorme dificuldade em os serviços da Câmara 
disponibilizarem equipamento para limpeza de bermas, valetas, ruas, etc... 

Considerando, este tipo de investimentos altamente rentáveis e indispensáveis. 

Propõe-se a atribuição de €13.716,94 (2.750.000$00) como apoio financeiro à 
aquisição do referido equipamento. 

A Câmara analisou o assunto e de acordo com a alíne a b) do n.º 6 do art.º 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera  por unanimidade, atribuir um apoio 
financeiro de €13.716,94 (2.750.000$00). 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DA BARREIRA – APOIO 
N.º 2744/01 Presente o ofício, com a entrada 25382/01, da Junta de Freguesia de 
barreira, solicitando comparticipação financeira na aquisição de uma Ceifeira Mecânica 
Sandri Mod. K5, para limpeza de bermas e valetas, no montante de €8.753,90 
(1.755.000$00). 
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Assim: 

Considerando o facto da enorme dificuldade em os serviços da Câmara 
disponibilizarem equipamento para limpeza de bermas, valetas, ruas, etc... 

Considerando, este tipo de investimentos altamente rentáveis e indispensáveis. 

Propõe-se a atribuição de €3.501,56 (702.000$00) como apoio financeiro à 
aquisição do referido equipamento. 

A Câmara analisou o assunto e de acordo com a alíne a b) do n.º 6 do art.º 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera  por unanimidade, atribuir um apoio 
financeiro de €3.501,56 (702.000$00). 

** 
PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – FERNAND A PAULA CARREIRA 
CONDE GOMES 
N.º 2745/01 Presente o ofício n.º 2817, de 24 de Setembro de 2001, do Centro de 
Emprego de Leiria, acompanhado de um pedido apresentado por FERNANDA PAULA 
CARREIRA CONDE GOMES, residente na Rua do Cerro, n.º 125 em  Figueiras - Milagres – 
Leiria, solicitando parecer para a criação de uma empresa na actividade de “Cabeleireiro”, a 
localizar na Rua Nossa Senhora das Dores n.º 1081 R/C – Boa Vista - Leiria.  

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Boa Vista constante do ofício  105/2001, de 30 de Outubro de 
2001, anexo ao respectivo processo, delibera, por u nanimidade, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Março, emitir parecer 
favorável à criação da empresa pretendida devendo p ossuir instalações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º 2746/01 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos catorze dias do mês de 
Outubro de 2001, apresentando um total de Disponibilidades de €2.627,564,70 
(526.779.426$00) sendo de Operações Orçamentais €2.084.701,76 (417.945.178$00) e de 
Operações de Tesouraria €542.862,94 (108.834.248$00). 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
EMPRÉSTIMO CGD N.º 0393/000036/187/0019 ATÉ AO VALO R DE €2.099.091,19 
(420.830 CONTOS) – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS  
N.º 2747/01 A execução da acção “Rua Principal de Parceiros”, a que corresponde o 
pedido de financiamento de €250.117,22 (50.144.000$00) encontra-se concluída, ficando 
por utilizar €14.663,41 (2.939.750$00). Assim, solicita-se à CGD no âmbito do empréstimo 
n.º 0393/000036/187/0019 até ao valor de €2.099.091,19 (420.830 contos) a transferência 
do restante saldo para a acção “Estrada da Ribeira Cortes”. 
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Analisando o assunto a Câmara delibera por unanimid ade, autorizar a 
transferência de €14.663,41 (2.939.750$00) para a a cção “Estrada da Ribeira Cortes”. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 

PUBLICIDADE – LEIRIPÁGINA – REPRESENTAÇÕES E SUPORT ES PUBLICITÁRIOS, 
LDA. (TL-24-16) 
N.º 2748/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
colocação de um reclamo electrónico iluminado, sito na rua Vale de Lobos, em Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento pelos 
mesmos motivos constantes da sua deliberação de 26/ 09/2001. 

** 
PUBLICIDADE – JOÃO PEDRO DE SOUSA FERREIRA (TL-24-1 6) 
N.º 2749/01 Em análise o processo referente a uma reclamação de JOÂO PEDRO DE 
SOUSA FERREIRA, acerca da existência de painéis publicitários na fachada do lote 34, da 
Urbanização Nova Leiria, pertencentes às Firmas Hyunday e Novilei, do qual constam as 
Participações de contra-ordenação  n.º s 2441 e 2444, dos Serviços de Fiscalização 
Municipal, por não se encontrarem devidamente  licenciados. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
manter a deliberação de 2000.03.29 e ordenar a remo ção apenas ao  painel  
publicitário instalado pela Firma Entreposto, Leiri a, Viaturas e Máquinas, Ld.ª, com 
publicidade à Hyunday, por não se encontrar licenci ado, nos termos da alínea a)  dos 
número 2 do artigo 20.º do  Regulamento Municipal d a Publicidade, sob pena de não 
cumprindo ser a Câmara a removê-lo, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo. 

** 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - RETROMÁQUINA – COMÉRCIO D E MÁQUINAS E 
REPARAÇÕES, LDA. (3)-24-15 
N.º 2750/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado da informação 
n.º 110/2001 da Divisão Jurídica, tendo a Firma requerido que lhe fosse concedida licença 
para ocupação do espaço existente em frente às suas instalações sitas na rua Heróis do 
Ultramar, Rego d’ Água, freguesia de Marrazes, bem como a ocupação do mesmo com 
suportes amovíveis e correntes, com vista a permitir o estacionamento de viaturas 
pertencentes à empresa e a clientes, e tendo a referida pretensão sido indeferida por 
despachos de 12/11/97 e 02/04/99. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade, 
concordar com o teor da informação n.º 110/2001 da Divisão Jurídica, que aqui se dá 
por reproduzida na íntegra, e, em consequência, ao abrigo da competência que lhe é 
conferida pela alínea a) do n.º 5 do artigo 64.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e 
nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do art igo 133.º e nos n.ºs 1 e2 do artigo 
134.º do Código do Procedimento Administrativo, dec larar nulos os despachos dos 
Senhores Presidentes da Câmara Municipal, datados d e 12/11/97 e 02/04/99, 
porquanto os mesmos, ao terem sido praticados no pr essuposto erróneo de que o 
espaço ocupado tinha natureza pública e ao impedire m a ocupação desse espaço, 
carecem de fundamentação e ofendem o conteúdo essen cial do direito fundamental 
de propriedade. 
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Nestes termos, mais delibera a Câmara dar por extin to o procedimento de 
execução administrativa dos despachos agora declara dos nulos. 

Por último, delibera a Câmara ordenar a notificação  da “MATRALIS – 
Máquinas e Tractores do Lis,  Ld.ª do teor da prese nte deliberação e da informação n.º 
110/2001 da Divisão Jurídica, informando-a que não tem que proceder à remoção dos 
bidões, desde que mantenha demarcado unicamente o e spaço que lhe pertence. 

** 

ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA (ITL-
42-8-3) 
N.º 2751/01 Presente uma carta da ACILIS - Associação Comercial e Industrial de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós, a solicitar à semelhança dos anos anteriores, autorização para os 
estabelecimentos comerciais no concelho de Leiria alargarem os períodos de funcionamento  
na Quadra Natalícia, isto é, nos próximos meses de Novembro e Dezembro, para além do 
período de funcionamento praticado nos restantes meses do ano. O alargamento irá 
traduzir-se principalmente na abertura dos estabelecimentos aos sábados e domingos de 
tarde e dias feriados, mas sempre dentro dos limites fixados pela legislação, nomeadamente 
pelo Regulamento Municipal. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROJECTO “EXPERIMENTA” CIÊNCIA PARA TODOS – APRESEN TAÇÃO DO 
PROJECTO DE ARQUITECTURA, ELECTRICIDADE E AVAC. 
N.º 2752/01 Presente o ofício da Sociedade Portuguesa de Física – Delegação Regional 
do Centro, Departamento de Física da Universidade de Coimbra, datado de 2 de 
Novembro/01, dando conhecimento dos projectos de Arquitectura, Electricidade e AVAC, 
referentes ao Projecto em epígrafe. 

A Câmara tomou conhecimento  

** 

PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CEB DE BOAVI STA N.º 2  
N.º 2753/01 Presente o projecto de ampliação da escola do 1.º CEB de Boavista N.º 2. 

A Câmara tomou conhecimento 

** 

ACORDO DE COLABORAÇÃO – ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA  N.º 4 (PAULO VI)  
N.º 2754/01 Presente uma carta do Centro Social Paroquial Paulo VI, datada de 30 de 
Outubro/01, sugerindo alteração à redacção do Acordo celebrado entre o referido Centro 
Social e a CML, aprovado em reunião de Câmara, de 10.10.2001. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  nova redacção ao 
Acordo de Colaboração que seguidamente se transcrev e e dar poderes à Senhora 
Presidente para a sua assinatura. 

Continuando a Câmara Municipal de Leiria a não ter na Rua do Paulo VI e sua 
área envolvente instalações próprias destinadas ao 1.º Ciclo Ensino Básico e havendo da 
parte do Centro Social Paulo VI disponibilidade para negociar a possibilidade de utilização 
que vem tendo lugar para o mesmo fim ao longo de quase três décadas sem as 
contrapartidas significativas que seria legítimo esperar, 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado 
pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, e Centro 
Social Paroquial Paulo VI, com sede em Leiria, e com pólo localizado na Freguesia de 
Pousos, do concelho de Leiria, contribuinte fiscal n.º 500 835 187, representado pelo 
Presidente da Direcção, P. Joaquim de Almeida Baptista, é celebrado o presente acordo de 
colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 

O Centro Social Paroquial Paulo VI, continua a disponibilizar à Câmara Municipal 
de Leiria, a utilização do espaço necessário às actividades da Escola do 1.º CEB de Leiria 
n.º 4; 

2.º 

O espaço disponibilizado é composto por quatro salas de actividades, gabinetes 
de apoio, zonas de acesso cobertas, telheiro e casas de banho; 

3.º 

O Centro Social Paroquial Paulo VI, compromete-se a disponibilizar, também, o 
pavilhão gimnodesportivo, respectivas casas de banho e balneários para a realização das 
actividades de complemento curricular e tempos livres, nomeadamente no âmbito do “Clube 
da Amizade”, inserido no Plano Municipal de Prevenção, em horários a acordar, tendo em 
vista outras realizações; 

4.º 

As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de 
abastecimento de água, de energia e aquecimento; 

5.º 

A Câmara Municipal de Leiria, de algum modo a título de contrapartida, 
compromete-se a custear as despesas com a construção de um telheiro e uma arrecadação, 
pintura interior das instalações destinadas às actividades lectivas e respectivas áreas de 
apoio; 

6.º 

Mais se compromete a comparticipar nas despesas inerentes ao consumo de 
água, consumo de energia eléctrica, aquecimento e limpeza dos espaços cedidos; 
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7.º 

A Câmara Municipal de Leiria, para fazer face designadamente às despesas 
referidas na cláusula 5.ª, transfere para o Centro Social Paroquial Paulo VI a verba de € 
20.949, 59 (4.200.000$00), paga em duas parcelas de € 10 474, 76 (2.100.000$00) /cada – 
Novembro/2001 e Janeiro/2002, respectivamente, e equipa as referidas instalações com o 
mobiliário e recursos didácticos necessários ao funcionamento da actividade lectiva e de 
tempos livres, incluindo o apetrechamento do espaço exterior; 

8.º 

A Câmara Municipal de Leiria recebe as instalações no estado em que se 
encontram no momento da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem 
utilizadas, a mantê-las em bom estado de conservação; 

9.º 

Este acordo de colaboração é válido até final do presente ano lectivo. 

Para sua renovação torna-se necessário novo consenso entre as partes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR – TRANSFERÊNCIA DE VERBA  
N.º 2755/01 Considerando a necessidade de se proceder à actualização do sistema 
eléctrico das Escolas tendo em vista a instalação e funcionamento da INTERNET; 

Considerando a necessidade de se proceder a diversas reparações nos Jardins 
de Infância e Escolas do 1.º Ciclo da Freguesia de Amor; 

Considerando o volume de trabalho dos Serviços da CML nas escolas do 
concelho; 

Considerando a possibilidade da Junta de Freguesia em responder com maior 
brevidade, proporcionando, assim, melhores condições para o desenvolvimento das 
actividades lectivas. 

Propõe-se a transferência da verba de €4.987.98 (1.000.000$00), para fazer 
face às despesas com as obras acima referidas. 

A Câmara considerando que nos termos da alínea d) d o n.º 1 do art.º 13.º da 
Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios di spõem de atribuições no domínio 
da Educação e que de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º da citada Lei é 
competência dos órgãos do município a construção, a petrechamento e manutenção 
dos estabelecimentos das escolas do ensino básico e  ainda nos termos da alínea f) 
do n.º 1 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, compete a o município criar, construir e gerir 
instalações, equipamentos e recursos físicos integr ados no património municipal, 
delibera, por unanimidade, transferir a verba de €4 .987.98 (1.000.000$00) para a Junta 
de Freguesia de Amor, para pagamento das despesas e fectuadas com as obras 
inerentes à instalação e funcionamento da Internet nos Jardins de Infância e Escolas 
do 1.º Ciclo da freguesia de Amor. 
Rubrica orçamental: 01.03.02.99; Código Orçamental:  DIE 90801090305. 
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1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – APOIO ÀS ACTIVIDADES C OMPLEMENTARES NO 
ÂMBITO DE PROJECTOS EDUCATIVOS 
N.º 2756/01 Retirado . 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DO FÓRUM DE COLECTIVIDA DES AO SPORT 
CLUBE LEIRIA E MARRAZES 
N.º 2757/01 De acordo com a deliberação N.º 2530/01 da Reunião de Câmara de 17 de 
Outubro de 2001, realizou-se no dia 27 de Outubro de 2001 o Fórum de Colectividades, 
organizado pela Câmara Municipal de Leiria com a colaboração do Sport Clube Leiria e 
Marrazes. Para fazer face às despesas realizadas e descritas em seguida, propõe o Sr. 
Vereador DR. PAULO RABAÇA , que seja atribuída a verba de €439, 44 (quatrocentos e 
trinta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos) / 88 100$00 ao Sport Clube Leiria e 
Marrazes: 

1. Coffe Break: €359, 63 / 72 100$00; 

2. Aluguer de aparelhagem de som: €79, 81/ 16 000$00. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, nos termos da 
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, atribuir um subsídio 
no valor total de €439, 44 (quatrocentos e trinta e  nove euros e quarenta e quatro 
cêntimos) / 88 100$00 ao Sport Clube Leiria e Marra zes. 

** 

PAAD – ÉPOCA 2001/2002 
PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO – SU BSÍDIOS PARA A 
ÉPOCA 2001/2002 
N.º 2758/00 No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades e outras 
entidades do Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo (PAAD para a época desportiva de 2001/2002, propõe o Sr. 
Vereador do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, a atribuição dos seguintes apoios nas áreas: 

Actividade Regular  

Clube/Colectividade Freguesia Euros Verba 

C.C. Pesca D.Dinis     a) 
Amor 

498,80 
100.000,00 Esc.  

C.R.C. 22 de Junho Amor 
1.393,39 

279.350,00 Esc. 

G.D.R.C. "Unidos"    a) Amor 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.D.R. Barreiros    a) Amor 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.D. Casal Novo Amor 
453,91 

91.000,00 Esc. 

C.S.C.D. Martinela    a) Arrabal 
498,80 

100.000,00 Esc. 
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C.R.D. Soutocico     Arrabal 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.C. Amigos do Vale Arrabal 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.R.C. Vale do Horto   Azoia 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.R.C.D. Alcogulhe Azoia 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G. Alegre e Unido Bajouca 
4.442,14 

890.570,00 Esc. 

A.L.C.R. Picheleiro     Barosa 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.R. Lis e Lena Barosa 
958,29 

192.120,00 Esc. 

C.Atletismo  Barreira     Barreira 
4075,18 

817.000,00 Esc. 

BARDEC Barreira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.C.D.R. Andreus    a) Barreira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.C.R. do Telheiro    a) Barreira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.D. Bidoeirense     Bidoeira 
7.163,20 

1.436.092,00 Esc. 

C.C.R. Bid. B. Carriço    a) Bidoeira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.D.R. Boavista Boavista 
1.592,71 

319.310,00 Esc. 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira 
5.167,55 

1.036.000,00 Esc. 

A.C.R. Soutos Caranguejeira 
3.203,78 

642.300,00 Esc. 

A.C.P. Caranguejeira   a) Caranguejeira 
1.481,43 

297.000,00 Esc. 

AD Bem Estar Longra   a) Caranguejeira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.R. de Carvide     Carvide 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.R.L. Carvalheiras    a) Carvide 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.R. Moinhos Carvide    a) Carvide 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Moto Clube M.Carvide    a) Carvide 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.D.R. Outeirense Carvide 
627,89 

125.880,00 Esc. 

G.D.Carreirense     Carreira 
2.184,50 

437.952,00 Esc. 

A.P.S. de Chainça    a) Chainça 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Clube de Caçadores de 
Chainça Chainça 

498,80 
100.000,00 Esc. 
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U.D.R. Coimbrão    a) Coimbrão 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.C.D.P.P.Pedrogão    a) Coimbrão 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.P.D.P.Pedrogão    a) Coimbrão 
1.332,79 

267.200,00 Esc. 

U.D.C. Barracão    a) Colmeias 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.R. C. S. Mateus Colmeias 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.C.D. Igreja Velha Colmeias 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.C.R. 7 Arcos    a) Colmeias 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.C.R.D. Reixida    a) Cortes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.D.R. Famalicão    a) Cortes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.P.C.R. Cortes Cortes 
1.387,66 

278.200,00 Esc. 

A.C.R.N. do Lis    a) Cortes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Casa Benfica Leiria Leiria 
3.478,62 

697.400,00 Esc. 

Clube Judo Dragão Leiria 
7.028,06 

1.409.000,00 Esc. 

Aero Clube Leiria    a) Leiria 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Clube Escalada Leiria   a) Leiria 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.E.T.L. Leiria 
4.804,04 

963.124,00 Esc. 

Ateneu Desp. Leiria Leiria 
10.017,36 

2.008.300,00 Esc. 

Juventude D. Lis Leiria 
16.507,01 

3.309.359,00 Esc. 

A.D.C.R. Bairro Anjos Leiria 
13.306,52 

2.667.718,00 Esc. 

C.A.L. Leiria 
20.500,59 

4.110.000,00 Esc. 

Hoquei Clube Leiria Leiria 
3.743,98 

750.600,00 Esc. 

Núcleo Sportinguista Leiria     Leiria 
2.152,81 

431.600,00 Esc. 

Veteranos do Lis Leiria 
3.821,99 

766.240,00 Esc. 

C.O.C. Leiria 
11.536,67 

2.312.895,00 Esc. 

U. Desp. de Leiria Leiria 
12.534,29 

2.512.900,00 Esc. 

C.B.L.     Leiria 
10.888,76 

2.183.000,00 Esc. 
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C.Shotokan Leiria Leiria 
6.015,02 

1.205.903,00 Esc. 

Lispesca   a) Leiria 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Moto Clube Leiria    a) Leiria 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.S.P. Paulo VI Leiria 
2.425,21 

486.210,00 Esc. 

Cercilei Leiria 
6.618,03 

1.326.795,00 Esc. 

Assoc. Port. Surdos – Del. 
Leiria Leiria 

498,80 
100.000,00 Esc. 

C.P. Costa    a) Maceira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.C.D. Telheirense    a) Maceira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.P.R. Pocariça Maceira 
1.238,81 

248.360,00 Esc. 

A.C.R. Arnal Maceira 
1.326,20 

265.880,00 Esc. 

A.C.R.A-dos-Pretos     Maceira 
458,89 

92.000,00 Esc. 

C.C.R. Arneiro Maceira 
945,92 

189.640,00 Esc. 

S.C. "Asas Maceira"   a) Maceira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.P.Cim.Maceira Lis Maceira 
2.834,42 

568.250,00 Esc. 

A.R.C.D. Porto Carro    a) Maceira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

U. Acad. Maceira Maceira 
6.367,01 

1.276.470,00 Esc. 

C.C.R. Cavalinhos   a) Maceira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.P.R. A-do-Barbas Maceira 
2.983,16 

598.070,00 Esc. 

A.C.R. Maceirinha Maceira 
1.076,61 

215.840,00 Esc. 

A.C.R. Vale Salgueiro   a) Maceira 
498,80 

100.000,00 Esc. 

S. Columbófila de Leiria   a) Marrazes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.R.C.D. "20 Junho"     Marrazes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes 
3.481,81 

698.040,00Esc. 

S.C.L. Marrazes Marrazes 
10.710,50 

2.147.262,00 Esc. 

Atl. Cl. Sismaria Marrazes 
9.314,54 

1.867.398,00 Esc. 

Liga Pop. Campos Lis    a) Marrazes 
498,80 

100.000,00 Esc. 
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C.D. Campos Lis     Marrazes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.D.C. Lis (C. Tiro)    a) Marrazes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.R.A.C. Janardo     Marrazes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Modelis Marrazes 
3.419,26 

685.500,00 Esc. 

S.Columbófila Campos do Lis    
a) Marrazes 

498,80 
100.000,00 Esc. 

A.D.P.M.B.S. Carneiro Marrazes 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.R.C. "Águias"    Memória 
1.490,41 

298.800,00 Esc. 

A.D.R. da Mata    a) Milagres 
498,80 

100.000,00 Esc. 

N.D.Motorizados Leiria    a) Milagres 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.C.D. Casal Quinta   a) Milagres 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.C.D. "Figueiras"    a) Milagres 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.R.Milagres Milagres 
777,13 

155.800,00 Esc. 

C.P. Monte Real    Monte Real 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.D. Monte Real    a) Monte Real 
790,59 

158.500,00 Esc. 

A.C.D.S. Porto d'Urso Monte Real 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.C.R. Segodim   a) Monte Real 
498,80 

100.000,00 Esc. 

S.C. Granja M.Real   a) Monte Real 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Motor Clube M.R.   a) Monte Redondo 
5.289,75 

1.060.500,00 Esc. 

A.C.R.D.C. Sismaria     Monte Redondo 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.D. R. Casal Novo Monte Redondo 
4.673,94 

937.040,00 Esc. 

"Os Magníficos"  a) Monte Redondo 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Ribaliz F.C.     Ortigosa 
1.324,41 

265.520,00 Esc. 

G.D. Santo Amaro Ortigosa 
1.144,51 

229.454,00 Esc. 

C.C.D. Pernelhas Parceiros 
1.032,91 

207.080,00 Esc. 

G.D.C.R. "Mouratos"   a) Parceiros 
498,80 

100.000,00 Esc. 

G.D.R. Parceiros Parceiros 
2.324,40 

466.000,00 Esc. 
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AR Amigos do Brogal   a) Parceiros 
498,80 

100.000,00 Esc. 

C.I.T.L.    a) Pousos 
1.551,26 

311.000,00 Esc. 

A.R. Lugares Unidos Pousos 
2.686,18 

538.530,00 Esc. 

G.R.A.P. Pousos 
6.424,32 

1.287.960,00 Esc. 

A.D.R. Vidigalense Pousos 
498,80 

100.000,00 Esc. 

A.R. Andrinense   a) Pousos 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Juventude Vidigalense Pousos 
16.626,39 

3.333.292,00 Esc. 

G.R.A.J. Pousos 
4.280,68 

858.200,00 Esc. 

U.R.C.D. "Os Unidos"     Pousos 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos 
5.229,90 

1.048.500,00 Esc. 

A.C.R.D. Santa Eufémia   a) Santa Eufémia 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Clube Atlético Regueira de 
Pontes Regueira de Pontes 

1.364,01 
273.460,00 Esc. 

Clube Recreativo das Chãs   
a) Regueira de Pontes 

498,80 
100.000,00 Esc. 

G.D.R.S. Guilherme Santa Catarina da 
Serra 

1.657,01 
332.200,00 Esc. 

U.D. Serra Santa Catarina da 
Serra 

3.198,89 
641.320,00 Esc. 

A.Caçadores Serra   a) Santa Catarina da 
Serra 

498,80 
100.000,00 Esc. 

A.S. Ulmeiro Santa Catarina da 
Serra 

498,80 
100.000,00 Esc. 

C.C.R. Pedrome    a) Santa Catarina da 
Serra 

498,80 
100.000,00 Esc. 

A.P.C.R.D. Picoto    a) Souto da 
Carpalhosa 

498,80 
100.000,00 Esc. 

A.R.C. Valpedrense    a) Souto da 
Carpalhosa 

740,29 
148.414,00 Esc. 

A.RC. ARCUSA 92     Souto da 
Carpalhosa 

498,80 
100.000,00 Esc. 

A.C.D.R. Várzeas    a) Souto da 
Carpalhosa 

498,80 
100.000,00 Esc. 

A.C.D. Santa Bárbara Souto da Carpalhosa 
3.121,35 625.775,00 Esc. 

A.D.C. Moita da Roda    a) Souto da 
Carpalhosa 

498,80 
100.000,00 Esc. 



 

CMLeiria/Acta n.º 42 de 2001.11.14 

.002002-(38) 

C.C.D.R. Arroteia   a) Souto da 
Carpalhosa 

498,80 
100.000,00 Esc. 

Nesta área de apoio, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até 100.000$00 – durante o mês de Dezembro; 

De 101.000$00 até 300.000$00 –  Dezembro e Janeiro; 

De 301.000$00 até 600.000$00 – Dezembro, Janeiro e Março; 

De 601.000$00 até 1.000.000$00 – Dezembro, Janeiro, Março e Maio; 

Superior a 1.000.000$00 – Mensalmente a partir de Dezembro até 31 de Julho. 

Gestão de Instalações / Arrendamento de Instalações  Desportivas  

 

Clube/Colectividade Freguesia Euros Verba 

CRC 22 de Junho AMOR 
732,02 

146.757,00 Esc. 

GD Casal Novo AMOR 
334,81 

67.124,00 Esc. 

Grupo Alegre e Unido BAJOUCA 
4.531,56 

908.497,00 Esc.  

Clube Recreativo Lis e 
Lena 

BAROSA 
479,28 

96.088,00 Esc.  

GDR Bidoeirense BIDOEIRA 
7.980,77 

1.600.000,00 Esc. 

GDR Boavista BOAVISTA 
904,18 

181.272,00 Esc. 

UD Caranguejeira CARANGUEJEIRA 
2.386,85 

478.520,00 Esc. 

ACR Soutos CARANGUEJEIRA 
159,62 

32.000,00 Esc. 

GD Carreirense CARREIRA 
947,60 

189.976,00 Esc. 

C. Democratas Rec. 
Outeirense 

CARVIDE 
1.517,60 

304.252,00 Esc. 

CPCR Cortes CORTES 
1.642,10 

329.211,00 Esc.  

CSP Paulo VI LEIRIA 
3.738,72 

749.546,00 Esc. 

Clube Académico de Leiria LEIRIA 
1.890,00 

378.910,00 Esc. 

CETL LEIRIA 
498,80 

100.000,00 Esc. 

Clube Judo Dragão LEIRIA 
90,91 

18.226,00 Esc. 

União Desportiva de Leiria LEIRIA 
957,69 

192.000,00 Esc. 
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ACR A-dos-Pretos MACEIRA 
215,48 

43.200,00 Esc. 

ACR Maceirinha MACEIRA 
277,92 

55.717,00 Esc.  

Casa Pessoal Cimentos 
Maceira 

MACEIRA 
9.227,76 

1.850.000,00 Esc. 

CCR Arneiro MACEIRA 
49,31 

9.885,00 Esc. 

CPR A-do-Barbas MACEIRA 
426,47 

85.499,00 Esc.  

CPR Pocariça MACEIRA 
5.445,37 

1.091.698,00 Esc. 

Modelis MARRAZES 
453,60 

90.939,00 Esc. 

SCL Marrazes MARRAZES 
7.980,77 

1.600.000,00 Esc. 

CRC Águias MEMÓRIA 
149,64 

30.000,00 Esc. 

GDR Casal Novo MONTE REDONDO 
6.510,71 

1.305.281,00 Esc. 

Motor Clube MONTE REDONDO 
7.760,39 

1.555.819,00 Esc. 

GR Milagres MILAGRES 
196,40 

39.374,00 Esc. 

GD Santo Amaro ORTIGOSA 
919,39 

184.322,00 Esc. 

Ribalis FC ORTIGOSA 
438,14 

87.840,00 Esc. 

CCD Pernelhas PARCEIROS 
2.942,24 

589.866,00 Esc. 

AR Lugares Unidos POUSOS 
1.396,63 

280.000,00 Esc. 

GRAP POUSOS 
7.980,77 

1.600.000,00 Esc. 

Núcleo Karaté Vidigalense POUSOS 
1.646,03 

330.000,00 Esc.  

GDR S. Guilherme 
S. CATARINA 

SERRA 

220,23 
44.152,00 Esc. 

UD Serra 
S. CATARINA 

SERRA 

4.810,57 
964.433,00 Esc. 

ACD Santa Bárbara 
S. CATARINA 

SERRA 

1.246,99 
250.000,00 Esc. 

ARC Valpedrense 
SOUTO 

CARPALHOSA 

6,58 
1.320,00 Esc. 
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Nesta área, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até €1.246,99 (250.000$00) – Dezembro; 

De €1.251,98 (251.000$00) a €2.992,79 (600.000 $00) –Dezembro e Janeiro. 

De €2.997,78 (601.000 $00) a €7.980,77 (1.600.000 $00) – Dezembro, Janeiro e Março. 

Aquisição de Viaturas  

 

Clube/Colectividade Freguesia Euros Verba 

Grupo Alegre e Unido BAJOUCA 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

GDR Bidoeirense BIDOEIRA 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

Clube Atletismo Barreira BARREIRA 2.992,79 600.000,00 Esc. 

União Desp. Caranguejeira CARANGUEJEIRA 2.992,79 600.000,00 Esc. 

A. C. Pesca da 
Caranguejeira 

CARANGUEJEIRA 2.992,79 
600.000,00 Esc. 

G. D. Carreirense CARREIRA 2.992,79 600.000,00 Esc. 

Clube Basquetebol Leiria LEIRIA 2.992,79 600.000,00 Esc.  

União Desportiva Leiria LEIRIA 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

Clube Orientação Centro LEIRIA 2.992,79 600.000,00 Esc. 

Clube Académico Leiria LEIRIA 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

Casa Benfica de Leiria LEIRIA 2.992,79 600.000,00 Esc. 

Clube Veteranos do Lis LEIRIA 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

Cercilei LEIRIA 6.834,98 1.370.291,00 Esc. 

União Académica de 
Maceira 

MACEIRA 7.481,97 
1.500.000,00 Esc. 

ACR A-dos-Pretos MACEIRA 2.992,79 600.000,00 Esc. 

CCR Arneiro MACEIRA 2.793,27 560.000,00 Esc. 

SC Leiria e Marrazes MARRAZES 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

Atlético Clube Sismaria MARRAZES 6.872,63 1.377.838,00 Esc. 

Motor Clube MONTE REDONDO 7.382,21 1.480.000,00 Esc. 
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GDR Casal Novo MONTE REDONDO 2.992,79 600.000,00 Esc. 

AR Amigos do Brogal PARCEIROS 997,60 200.000,00 Esc. 

GDR Parceiros PARCEIROS 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

CCD Pernelhas PARCEIROS 7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

GRAP POUSOS 2.992,79 600.000,00 Esc. 

União Desportiva da Serra S. CATARINA DA 
SERRA 

7.481,97 1.500.000,00 Esc. 

Nesta área as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

- 50% após a apresentação dos documentos de despesas ou contrato no caso de compra a 
prestações; 

- 50% após a apresentação dos documentos comprovativos do registo de propriedade da 
viatura em nome do clube. 

Rendimento Desportivo  

 

Clube/Colectividade Freguesia Euros Verba 

Clube Atletismo Barreira BARREIRA 200,52 40.200,00 Esc 

GDR Bidoeirense BIDOEIRA 2.152,74 431.585,00 Esc. 

ADCR Bairro dos Anjos LEIRIA 3.418,04 685.255,00 Esc. 

Clube Académico de Leiria LEIRIA 1.156,52 231.861,00 Esc.  

Clube de Judo Dragão LEIRIA 317,00 63.552,00 Esc. 

Juventude Desportiva do Lis LEIRIA 1.036,29 207.758,00 Esc. 

Atlético Clube Sismaria MARRAZES 1.090,66 218.658,00 Esc. 

Juventude Vidigalense POUSOS 12.574,07 2.520.874,00 Esc.  

Nesta área, as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

Até €1.246,99 (250.000$00) – Dezembro; 

De €1.251,98 (251.000$00) a €2.992,79 (600.000 $00) –Dezembro e Janeiro. 

De €2.997,78 (601.000 $00) a €4.987,98 (1.000.000 $00) – Dezembro, Janeiro e Março. 

De €4.992,97 (1.001.000 $00) a €7.481,97 (1.500.000 $00) – Dezembro, Janeiro, Março e 
Maio. 
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a) A disponibilização das verbas atribuídas em cada uma das áreas de apoio  está 
condicionada à apresentação do Relatório de Contas da Época 2000/2001 ou da Época 
1999/2000 devidamente acompanhado de cópia da Acta da Assembleia Geral que o 
aprovou. 

Quanto ao apoio referente aos pedidos de material desportivo será distribuído conforme lista 
em anexo ao original da acta. 

O material desportivo será disponibilizado logo após a sua aquisição. 

A Câmara analisou o assunto e tendo em conta que no s termos da alínea f) 
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 dos Tempos livres e desporto e que de acordo com as alíneas 
b) e c) do n.º 2 do art.º 21.º da citada Lei é comp etência dos órgãos do município 
apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse municipal e a  construção e 
conservação de equipamentos desportivos e recreativ os de âmbito local e nos termos 
da alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/ 99, de 18 de Setembro, delibera por 
unanimidade, atribuir os subsídios de acordo com os  mapas acima transcritos. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE 7 DE OUTUBRO DE 2001 COM  A EMPRESA 
SOCINVESTE 
N.º 2759/01 Presente a minuta de aditamento ao protocolo celebrado em 28 de Outubro 
com a Empresa Socinveste, relativo ao Lot. 28/93, para alargamento do acesso 3 do Nó 
Desnivelado da Cruz da Areia. 

Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e um, acordaram a Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria Dr. Isabel Damasceno Campos como 
representante da Câmara Municipal de Leiria e a Firma Socinveste – Sociedade de 
Construção e Investimentos, Ld.ª , proprietária de uma parcela de terreno parcialmente 
ocupada com a passagem da Variante Sul na zona do desnivelamento da Cruz da areia, o 
seguinte: 

1. A Firma Socinveste permite à Câmara Municipal de Leiria a ocupação de uma faixa de 
terreno (com área de 258.75 m2 ), confinante com a Variante Sul de Leiria, delimitada na 
planta anexa a este protocolo, para alargamento do acesso 3 do Nó Desnivelado da Cruz da 
areia, podendo desde já começar a utilizá-la. 

2. A Câmara Municipal garante um índice de construção para a parcela sobrante de 0,9 
de acordo com o PDM, contando a parcela a ocupar (referida em 1) para efeitos de 
aplicação de índice, ficando como cedência para equipamento. 

O 2ª parágrafo da cláusula do Protocolo estabelecido em 28 de Outubro de 1993passa a ter 
a seguinte redacção: As cedências para equipamento são as prevista no PDM. 

Mantém-se válidas as cláusulas 1,3 e 4 do protocolo estabelecido em 28 de Outubro de 
1993  

3. É eliminada a cláusula 5 do protocolo celebrado em 28 de Outubro de 1993 relativo ao 
processo de loteamento Lot. 28/93. 
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4. A Câmara Municipal autorizará a edificação de duas caves, por forma a cumprir com as 
exigências do PDM, ao nível de estacionamento. 

A reposição do muro, com a geometria do actual, e executado de acordo com a planta anexa, 
será a expensas da Câmara Municipal de Leiria, deixando completamente livre o terreno da 
Socinveste sem ali ficar qualquer sapata ou ferro, de modo que o muro da segunda cave possa 
encostar ao primeiro e que a segunda cave fique com a mesma área que a primeira. 

5. Em tudo o que for omisso se reportará à Lei em vigor. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, aprovar o 
referido aditamento. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – (CULT 46-2 4) 
N.º 2760/01 Presente os pedidos das entidades a seguir indicadas a solicitar a cedência 
das instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

LIZ FM – dia 10 de Dezembro, para realização de Festa de Natal.  

JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS  – dia 18 de Dezembro, para realização de Festa de 
Natal. 

CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA “O NINHO”  – dia 19 de Dezembro, para realização de 
Festa de Natal. 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL DAS ESCOLAS DO 1.º CEB/J. IN F. LEIRIA - BAROSA – 
dia 16 de Dezembro, para realização de Festa de Natal. 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS/J. INF. DE AZOIA,  BARREIRA, CORTES 
E PARCEIROS – dia 17 de Dezembro, para realização de Festa de Natal.   

REGIÃO DE LEIRIA  – dia 23 de Novembro, para atribuição dos Trofeus Afonso Lopes 
Vieira. 

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

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE BOA VISTA 
N.º 2761/01 Pela Comissão de Toponímia foi presente a informação que abaixo se 
transcreve: 
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“Proposta de Toponímia 

Freguesia de Boa Vista  

A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal que seja atribuído o 
topónimo abaixo descriminado: 

MACHADOS 

BECO DO RUIVO - com início na Rua do Covão da Rosa e sem saída.” 

A Câmara depois de analisar a proposta apresentada e concordando com a 
mesma, delibera por unanimidade, aprovar a atribuiç ão do Topónimo acima transcrito. 

** 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE POUSOS 
N.º 0000/01 Pela Comissão de Toponímia foi presente a informação que abaixo se 
transcreve: 

“Proposta de Toponímia 

Freguesia dos Pousos  

A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara Municipal que seja atribuídos os 
topónimos abaixo descriminados: 

ANDRINOS 

TRAVESSA DA HORTINHA – Com início na Rua Principal e sem fim definido. 
Esta denominação foi outrora escolhida, por pessoas naturais daquela freguesia e 
moradores naquele local, em virtude de ali existiram terrenos agrícolas; 

TOURIA 

CANTINHO 10 DE JUNHO – Com início na Rua 10 de Junho e sem fim definido.” 

A Câmara depois de analisar a proposta apresentada e concordando com a 
mesma, delibera por unanimidade, aprovar a atribuiç ão do Topónimo acima transcrito. 

** 

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: 

- MANUTENÇÃO DOS MERCADOS EM DIAS FERIADOS 

- CORROSSEL INFANTIL PARA A “ALDEIA DE NATAL 

- CEDÊNCIA DA LOJA N.º 13 DO MERCADO MUNICIPAL PARA A  
“LOJINHA DA CERCILEI” 

- PAGAMENTOS 
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- ADESÃO À REDE PORTUGUESA DE MUSEUS / PROGRAMA DE APOIO 
À QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS – ASSINATURA DE PROTOCOLO 

- MUNICÍPIA, SA – REDENOMINAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL D E 
ESCUDOS PARA EUROS 

** 

MANUTENÇÃO DOS MERCADOS EM DIAS FERIADOS ITL-42-5-2  
N.º 2762/01 Presente uma carta da Associação de Feirantes do Centro, bem como de um 
abaixo assinado dos vendedores do Mercado Municipal, solicitando autorização para que 
nos próximos dias 1 e 8 de Dezembro próximo (sábados), feriados nacionais, se realizem os 
mesmos naqueles dias. 

A Câmara, delibera por unanimidade, autorizar que s e realizem os 
Mercados de Levante, Municipal e da Praia do Pedróg ão, nos dias 1 e 8 de Dezembro 
do ano em curso, funcionando com o pessoal a 50%. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CARROSSEL INFANTIL PARA “ALDEIA DE NATAL” 
N.º 2763/01 Foi presente, pelo Sr. Eng.º Pedro Faria, uma proposta de convite a um 
carrossel infantil para o projecto “Aldeia de Natal”. 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar o convit e. 
Mais delibera adquirir 352 bilhetes no valor total de €351,15 (70.400$00) 

para oferta a crianças carênciadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CEDÊNCIA DA LOJA N.º 13 DO MERCADO MUNICIPAL PARA A  “LOJINHA DA 
CERCILEI” 
N.º 2764/01 Foi presente, pelo Sr. Eng.º Pedro Faria, o ofício com a entrada n.º 14592 da 
CERCILEI no qual solicitam à Câmara Municipal de Leiria a cedência de uma loja no Edifício 
do Mercado Municipal para a instalação da “Lojinha da Cercilei”. Este espaço destina-se a 
expor os trabalhos dos utentes da CERCILEI e fomentar um espaço de convívio e lazer 
entre os utentes da referida instituição, com programação de actividades lúdicas e culturais. 

A Câmara delibera por unanimidade, ceder a Loja n.º  13 do Mercado 
Municipal à CERCILEI após a assinatura de um contra to de comodato. 

** 
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PAGAMENTOS (2) 
N.º 2765/01 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 7 a 14 de Novembro  correspondente às 
autorizações n.ºs 10429 a 10532, no montante de €26 9.945,37 (54.119.187$00). 

** 

ADESÃO À REDE PORTUGUESA DE MUSEUS / PROGRAMA DE AP OIO À 
QUALIFICAÇÃO DE MUSEUS – ASSINATURA DE ACORDO DE CO LABORAÇÃO 
N.º 2766/01 Presente o ofício do Instituo Português de Museus o qual informa que se 
encontra formalmente concluído o processo de apreciação da candidatura à Adesão à Rede 
Portuguesa de Museus, oportunamente formulado pelo Museu da Imagem em Movimento . 

Informa ainda que a candidatura apresentada, no âmbito do Programa de Apoio 
à Qualificação de Museus, foi objecto de análise e mereceu deferimento, conforme Acta 
envia, tendo sido devidamente homologado por despacho de Sua Excelência o Secretário 
de Estado da Cultura de 5 de Novembro de 2001. 

Face ao exposto, a formalização do apoio concedido, será objecto de um Acordo 
de Colaboração a ser assinado entre a Câmara Municipal de Leiria e a Rede Portuguesa de 
Museus, em cerimónia pública a realizar em Lisboa no Centro Cultural de Belém no próximo 
dia 19 do corrente mês, na presença de Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, conceder 
poderes ao Senhor Vice-Presidente Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço para 
outorga do respectivo Acordo de Colaboração em repr esentação da Câmara Municipal 
de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

MUNICÍPIA, SA – REDENOMINAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE ESCUDOS PARA 
EUROS 
N.º 2767/01 Presente o ofício da Municípia, SA com o n.º de entrada 31443, que informa 
que nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 343/98 de 6 de 
Novembro, é imperativo que a sociedade Municípia, Empresa de cartografia e Sistemas de 
Informação, SA proceda à redenominação do capital social para euros. 

À redenominação do Capital Social da Municípia, SA será feita pelo “Método 
Padrão” que consiste no seguinte calculo: 

- Valor por acção = 1.000$/200.482 = 4,99 Euros 
- Capital Global – 500.000.000$00/200.482 = 2.493.989,49 Euros 

Para o efeito, anexam a proposta de deliberação que caso mereça concordância 
deve ser assinada e devolvida à sociedade. 

A Câmara tomou conhecimento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ENCERRAMENTO 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas, 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 catorze dias do mês de 
Novembro do ano dois mil e um. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 


