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ACTA N.º 40 
Aos trinta e um dias do mês de Outubro 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 ADAÍL GONÇALVES 
SILVA 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 2001.10.24 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 
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PONTO NÚMERO UM 

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

344/81 JOSÉ MANUEL CARVALHO E SILVA 
1406/81 AFONSO CARDEIRA E OUTRA (CENTRO COMERCIAL LENA) 

241/92 ILDA PIRES MONTEIRO FERREIRA 
515/94 ASSOCIAÇÃO BATISTA DO EVANGELISMO 
242/99 JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS 

1595/99 MANUEL DO ROSÁRIO MONTEIRO 
216/2000 MÁRIO FERREIRA DA CUNHA 
345/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 
640/2000 ADELINO DA SILVA PEREIRA 
947/2000 JOÃO NUNO CARREIRA COSTA SILVA 

1023/2000 ALBINO FRANCISCO GAMEIRO 
470/2001 NATÁLIA CARREIRA ALBERTO 
682/2001 JOAQUIM LUÍS DE MATOS COSME 
889/2001 MARIA AUGUSTA CARREIRA DOS SANTOS 
979/2001 JOÃO FERREIRA DE SOUSA 

1169/2001 MARIA MATILDE DE JESUS GASPAR DA MOTA 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

15/2001 MARIA VIOLANTE MACHADO DA ROSA 
53/2001 MOHAMED ANTÓNIO DE LIMA ALI 
71/2001 JOAQUIM DOS SANTOS GAMEIRO 
91/2001 HABILIVE, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

6/2001 MARIA MADALENA LOURO ROSA 
13/2001 VIRGÍLIO BOTAS DA COSTA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

20/99 VISTORIA DE EDIFÍCIO ANTIGO – COMERCIANTES DO “PRÉDIO VERDE 
OLIVEIRA” 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

3586/72 HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 
3/89 ALCINDA FERREIRA DAVID NEVES E OUTROS 

20/96 JOSÉ MOTA SANTOS 
26/99 FAUSTINO FERREIRA COELHO GUERRA 



 

CMLeiria/Acta n.º 40 de 2001.10.31 

.001899-(3) 

PONTO NÚMERO SEIS 

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

T 33/2000 REABILITAÇÃO DO CANAL DE REGA E EXECUÇÃO DO COLECTOR 
PLUVIAL NA ESTRADA DA RIBEIRA – CORTES – INFORMAÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 373/95 CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DA 
MACEIRA – 1.ª FASE – ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA 
APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

- PROCESSO N.º TT – 350/99 COM ENTRADA N.º 28612/2000, EM QUE É 
REQUERENTE FERNANDO GASPAR DUARTE, PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR 
DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL DECORRENTES DO EMBATE NUMA PAREDE 
DE AQUEDUTO NÃO VISÍVEL E NÃO SINALIZADA 

PONTO NÚMERO OITO 

- PETIÇÕES DE CIDADÃOS DA FREGUESIA DE MARRAZES 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO “PRÉMIO LITERÁRIO 
AFONSO LOPES VIEIRA” 

PONTO NÚMERO DEZ 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PUBLICIDADE – J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – JOSÉ JACINTO, SUCESSORES, LD.ª 
- PUBLICIDADE – RETAIL PARK 
- PUBLICIDADE – MANUEL JOAQUIM MOITA BATISTA 
- PUBLICIDADE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SABINO 
- RECEPÇÃO AO CALOIRO – HORÁRIO 

PONTO NÚMERO DOZE 

- VOTO DE PESAR 
- TOLERÂNCIA DE PONTO 2 DE NOVEMBRO 

PONTO NÚMERO TREZE 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MARRAZES - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – ESCOLA DO 1.º CEB DE 

BARREIRO - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – ESCOLA DO 1.º CEB DE 

BIDOEIRA DE CIMA - REFEITÓRIO 
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- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – ESCOLA EB 1, 2, 3 DE 
COLMEIAS - REFEITÓRIO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES – AQUISIÇÃO DE CARRINHA 
- RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO 
- ORFEÃO DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 
- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 

DO AUTOCARRO 
- LAR SOCIAL DO ARRABAL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – GRUPO DESPORTIVO E 
RECREATIVO BIDOEIRENSE 

- PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA DA MACEIRINHA 

- PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE 
LEIRIA – LAR DE SANTA ISABEL 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DA CASA N.º 11, SITA NA RUA INFANTE D. 
HENRIQUE, BAIRRO DAS ALMUINHAS – MARRAZES – PEDIDO APRESENTADO 
POR JOSÉ BORREGO LOPES 

- DIREITO DE PREFERÊNCIA  NA VENDA DA FRACÇÃO A, RÉS-DO-CHÃO DIREITO, 
BLOCO 10 EM BAIRRO DAS ALMUINHAS – MARRAZES – PEDIDO APRESENTADO 
POR MARIA DO FETAL E MARIA VIRGÍNIA DO ROSÁRIO PINTO MENDES FERRARIA 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2363/01, DE 26 DE SETEMBRO – “RECRIA – 
PROC.º 868/01 – FERNANDO SOARES JORGE” 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- DIA EUROPEU SEM CARROS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 2612/01 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  perguntou em que situação se 
encontrava o processo disciplinar dos Fiscais. 

A Senhora Presidente  informou que já está em elaboração o relatório final. 

** 
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O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  apresentou as seguintes 
questões: 

1- questionou sobre os pinos colocados junto à ex-Delegação Escolar. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que não foram 
colocados pela Câmara e que se está ver se têm alguma pertinência, pois disseram que era 
para proteger a entrada da garagem aí existente. 

2- Na Rua Gomes Freire as viaturas estacionam e bloqueiam a rua, 
nomeadamente a passagem de peões, pelo que sugeriu a colocação de pinos naquele local. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que essa intervenção já 
está prevista. 

3- sobre a reclamação apresentada por uma Professora sobre o destino dado 
ao dinheiro dos apoios sociais do Jardim de Infância dos Parceiros perguntou qual era a 
posição da Câmara. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  informou que a reclamação já deu 
entrada nos serviços e que se verificou ter havido um erro na avaliação das verbas 
atribuídas - pôs-se o dobro - mas que já se deu uma resposta. 

** 

O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA apresentou as seguintes questões: 

1- deu conhecimento da avaria do parquímetro na Rua Eng.º Duarte Pacheco, 
informando que no sítio da moeda está uma anilha, que não sabe se foi colocada para 
avariar ou para precaver que as pessoas coloquem a moeda. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que se iria verificar 

2- informou que os lugares de estacionamento para deficientes junto à Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo estão subdimensionados, não dando sequer para uma pessoa 
normal, pelo que sugeriu a delimitação do espaço. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que o espaço de 
estacionamento vai ser reconfigurado em toda a Av.ª Combatentes da Grande Guerra. 

** 
O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES apresentou as seguintes questões: 

1- Chamou a atenção para o abatimento da estrada na Rua de S. Francisco 
devido às obras. Informou ainda que a junção da Av. Heróis de Angola com a Rua de S. 
Francisco (junto ao talho) é uma zona com muitos sinais e os peões chocam, pelo que 
perguntou se o passeio não poderia ser alargado. Sugeriu ainda que naquele local fosse 
proibido estacionar, pois as viaturas de grande porte não conseguem por vezes fazer a 
manobra, devido aos carro ali estacionados. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que o abatimento se 
deveu às obras de saneamento pluvial, mas que irá ser corrigido brevemente. 

Quanto ao estacionamento irão ser tomadas medidas. 
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2- perguntou se a rotunda do Arrabalde d’Aquém e inserção na Av. 25 de Abril 
já está terminada. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que ainda não está 
terminada e a inserção vai ser corrigida, no que diz respeito à sinalização de pavimento. 

** 

A Senhora Presidente  informou que a Direcção Nacional da ACAPO – 
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal decidiu atribuir à Câmara Municipal de 
Leiria o Testemunho de Gratidão pelo enorme empenho, dedicação e contributo dados no 
implementação da Delegação da ACAPO em Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 2613/01 PROC.º N.º 344/81 - (fl. - 70) 
De JOSÉ MANUEL CARVALHO E SILVA, residente na Rua do Sampão, n.º 89 

– Sampão, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de legalização de  
alterações levadas a efeito numa moradia, situada em Choisa, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da a legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 

1.º apresentar autorização do técnico autor do proj ecto inicial, nos termos 
do previsto no 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; 

2.º esclarecer quanto à legitimidade do requerente,  dada a hipoteca 
registada na certidão da Conservatória; 

3.º cumprir com o disposto nos art.ºs 1360.º a 1364 .º do Código Civil, 
nomeadamente no que se refere aos vãos junto ao lim ite da propriedade; 

4.º apresentar projecto de especialidade (estrutura s), bem como os 
esclarecimentos acima indicados, no prazo de 180 di as. 

** 

N.º 2614/01 PROC.º N.º 1406/81 - (fl. - 544) 
De AFONSO COELHO CARDEIRA E OUTRA /CENTRO COMERCIAL L ENA, 

sito na Av.ª Combatentes da Grande Guerra, n.ºs 44, 46 e 48, freguesia de Leiria, 
acompanhado do Auto de Vistoria n.º 186/2001, de 04/10, referente a estabelecimentos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 de Setembro (normas de segurança contra 
riscos de incêndios em estabelecimentos comerciais). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade, o 
seguinte: 

1.º tomar conhecimento do teor do auto de vistoria n.º 186/2001, de 4 de 
Outubro; 

2.º dar conhecimento à Administração do Edifício Le na, do teor do referido 
auto de vistoria, enviando-se para o efeito uma fot ocópia do mesmo. 

** 

N.º 2615/01 PROC.º N.º 241/92- (fl. - 643) 
De ILDA PIRES MONTEIRO FERREIRA, residente na Estrada dos Pinheiros, 

n.º 987 – Brejo, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito num estabelecimento comercial, situado no Lote 
44 – r/c – Valverde, freguesia de Marrazes, para instalação de estabelecimento de 
restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/10/2001, e face ao disposto 
no 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 unanimi dade, aprovar o projecto de 
arquitectura das alterações a levar a efeito no est abelecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte:  

1.º no prazo de 180 dias: 
1.1 apresentar projectos de especialidade, incluind o projecto de 

isolamento acústico; 
1.2 apresentar requerimento a solicitar o licenciam ento, subscrito pela 

proprietária da fracção; 
1.3 rectificar o projecto de arquitectura, de forma  a cumprir com o previsto 

no Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25 de Setembr o, alterado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, nomeadamente:  

1.3.1 art.º 17 (número de lugares sentados); 
1.3.2 n.º 3 do art.º 10.º (portas na entrada das in stalações sanitárias). 

** 

N.º 2616/01 PROC.º N.º 515/94 - (fl. - 348) 
De ASSOCIAÇÃO BATISTA DO EVENGELISMO,  com sede na Rua 1.º de Maio 

– Marinha Grande, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 8218, de 24/08/2001, 
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 da legalização das alterações levadas a efeito num bloco habitacional, 
situado no Lote 5 – Arrabalde da Ponte, freguesia d e Marrazes, ao abrigo do disposto 
nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decre to-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de  15 de Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 18/07/2001, tran smitida através do ofício n.º 8218, 
de 24/08/2001, desta Câmara Municipal. 
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N.º 2617/01 PROC.º N.º 242/99 - (fl. - 324) 
De JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS, residente na Rua da Torre, 110 – Bouça, 

freguesia de Colmeias, acompanhado de elementos dando resposta à proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do Código do Procedimento Administrativo e, referente 
ao projecto de arquitectura de legalização de alterações levadas a efeito num bloco 
habitacional, situado no Lote 1 – Brejo – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta 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 30/10/2001,  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 para 
legalização das alterações do bloco habitacional ac ima referido, devendo apresentar 
no prazo de 180 dias projectos de especialidades, r elativamente às alterações 
propostas. 

** 

N.º 2618/01 PROC.º N.º 1595/99 - (fl. - 135) 
De MANUEL DO ROSÁRIO MONTEIRO, residente na Rua Padre Manuel – 

Golpilheira - Batalha, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura/licenciamento de uma moradia, a levar a efeito no Lote 6 – Vale das Aveias, 
freguesia Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia de acima referida e 
autorizar o respectivo licenciamento, nas seguintes  condições: 

1.º obedecer a todas as disposições regulamentares aplicáveis aos 
condicionamentos anteriormente impostos para a real ização da obra; 

2.º respeitar o projecto, localização e a utilizaçã o prevista para as 
diferentes fracções; 

3.º rebocar, caiar ou pintar com cores suaves e har mónicas; 
4.º apresentar declaração de responsabilidade técni ca pela execução da 

obra (n.º 4 da Portaria n.º 1115-B/94, de 15/12); 
5.º apresentar certificado a que se refere a alínea  b) do n.º 1 do art.º 33º do 

Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março (alvará); 
6.º apresentar apólice a que se refere a alínea b) do n.º 4 da Portaria 1115 

B/94, de 15/12 (seguro do pessoal); 
7.º apresentar declaração de adjudicação do empreit eiro; 
8.º colocação de placa identificativa no local da o bra, do técnico 

responsável; 
9.º colocação do aviso de publicidade no local da o bra, de acordo com o 

n.º 1 do art.º 9º do Decreto-Lei n.º 445/91 de 20/1 1, alterado pelo Decreto-Lei n.º 250/94 
de 15/10; 

10.º requerer licença de ocupação da via pública, s e isso se vier a verificar 
(art.º 16º do Regulamento Municipal de Obras Partic ulares); 

11.º requerer licença de utilização (art.º 36º do R MOP); 
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12.º apresentar Auto de Implantação da Obra, assina do pelo Técnico 
responsável pela mesma; 

13.º fica sujeito às prescrições do Código Civil; 
14.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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. ” 

15. garantir em obra o cumprimento dos art.ºs 110.º  e 112.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente à independência e secção 
de condutas de evacuação de fumos e gases, provenie ntes de diferentes aparelhos de 
combustão. 

** 

N.º 2619/01 PROC.º N.º 216/2000 - (fl. - 123) 
De MÁRIO FERREIRA DA CUNHA, residente na Travessa da Fonte das 3 

Bicas, n.º 1 – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao pedido de reanálise 
do projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num estabelecimento de bebidas 
(café/snack/churrasqueira), localizado num bloco 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  25/10/2001, 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 das alterações a levar a e feito no estabelecimento acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o parecer emitido pelo Centro de Sa úde; 
2.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade, relativo às 

modificações efectuadas. 

** 

N.º 2620/01 PROC.º N.º 345/2000 - (fl. - 93) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRI A, 

LDA,  com sede na Quinta de S. Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, freguesia de 
Leiria, 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 9477, de 08/10/2001, desta 
Câmara Municipal. 

Retirado. 

** 
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N.º 2621/01 PROC.º N.º 640/2000 - (fl. - 273) 
De ADELINO DA SILVA PEREIRA, residente em Casal dos Claros, freguesia de 

Amor, referente ao projecto de arquitectura da alteração à implantação de uma moradia e 
licenciamento da mesma e de um anexo, a levar a efeito no Lote 3 – Costeira – Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/2001, e face ao disposto 
no 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 unanimi dade, aprovar o projecto de 
arquitectura da alteração à implantação da moradia acima referida e, autorizar o 
licenciamento da mesma e respectivo anexo, nas segu intes condições: 

1.º obedecer a todas as disposições regulamentares aplicáveis aos 
condicionamentos anteriormente impostos para a real ização da obra; 

2.º respeitar o projecto, localização e a utilizaçã o prevista para as 
diferentes fracções; 

3.º rebocar, caiar ou pintar com cores suaves e har mónicas; 
4.º apresentar declaração de responsabilidade técni ca pela execução da 

obra (n.º 4 da Portaria n.º 1115-B/94, de 15/12); 
5.º apresentar certificado a que se refere a alínea  b) do n.º 1 do art.º 33º do 

Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março (alvará); 
6.º apresentar apólice a que se refere a alínea b) do n.º 4 da Portaria 1115 

B/94, de 15/12 (seguro do pessoal); 
7.º apresentar declaração de adjudicação do empreit eiro; 
8.º colocação de placa identificativa no local da o bra, do técnico 

responsável; 
9.º colocação do aviso de publicidade no local da o bra, de acordo com o 

n.º 1 do art.º 9º do Decreto-Lei n.º 445/91 de 20/1 1, alterado pelo Decreto-Lei n.º 250/94 
de 15/10; 

10.º requerer licença de ocupação da via pública, s e isso se vier a verificar 
(art.º 16º do Regulamento Municipal de Obras Partic ulares); 

11.º requerer licença de utilização (art.º 36º do R MOP); 
12.º apresentar Auto de Implantação da Obra, assina do pelo Técnico 

responsável pela mesma; 
13.º fica sujeito às prescrições do Código Civil; 
14.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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. ” 

15.º apresentar termo de responsabilidade do autor do projecto de 
arquitectura referente às alterações, de acordo com  o anexo IV da Portaria n.º 1115-
A/94, de 15 de Dezembro. 

** 
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N.º 2622/01 PROC.º N.º 947/2000 - (fl. - 37) 
De JOÃO NUNO CARREIRA COSTA SILVA, residente na Rua Professor Abílio 

Alves de Brito, n.º 28, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de 
ampliação a levar a efeito numa moradia, situada no referido local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/2001, 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: 

- Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas 
b) e g) 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: 

1.º não apresentou os elementos solicitados no ofic io n.º 12561, de 
13/12/2001; 

2.º a pretensão obteve parecer desfavorável do ICER R – Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária. 

** 

N.º 2623/01 PROC.º N.º 1023/2000 - (fl. - 80) 
De ALBINO FRANCISCO GAMEIRO, residente em Murzeleira, Albergaria dos 

Doze, referente à reanálise do projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito 
em Arrabalde da Ponte, Lote 2, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/10/2001, 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 bloco misto acima refer ido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
2.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 2624/01 PROC.º N.º 470/2001 - (fl. - 47) 
De NATÁLIA CARREIRA ALBERTO, residente na Rua Principal 342, Brogal, 

freguesia de Parceiros, acompanhado de elementos dando resposta à proposta de 
indeferimento no termos do Código do Procedimento Administrativo e, referente ao projecto 
de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Brogal, freguesia de 
Parceiros. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/10/2001, 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 unifamiliar aci ma referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º prever o alargamento do caminho do lado Poente de modo a garantir-se 
uma faixa livre de circulação de 4,50m ao eixo do m esmo para alargamento da via 
(3,0m) e passeio (1,50m) respectivamente, devendo o  referido espaço ser cedido ao 
domínio público devidamente infra-estruturado; 

1.1. apresentar certidão da Conservatória rectifica da face ao mesmo; 
2.º garantir o cumprimento do disposto no artigo 13 60.º do Código Civil, 

relativamente aos vãos previsto junto ao limite da propriedade; 
3.º apresentar corte abrangendo a via pública e os limites da propriedade, 

com indicação dos respectivos afastamentos e cotas altimétricas; 
4.º garantir o cumprimento do disposto no artigo 22 .º do Decreto-Lei n.º 

64/90 de 21 de Fevereiro (relativamente à disponibi lidade de água e meios de extinção 
de incêndios); 

5.º apresentar projectos de especialidades no prazo  de 180 dias; 
6.º previamente à emissão da licença de utilização deverá garantir-se a 

pavimentação do caminho público existente do lado P oente; 
7.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. ” 

** 

N.º 2625/01 PROC.º N.º 682/2001 - (fl. - 31) 
De JOAQUIM LUÍS DE MATOS COSME,  residente na Avenida Marquês de 

Pombal – Encosta da Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria, 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 8615, de 31/08/2001, 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 muro de divisão de estremas e ga ragem, a levar a efeito na 
Encosta da Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea 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,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 16/08/2001, transmitida atrav és do ofício n.º 8615, de 
31/08/2001, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º 2626/01 PROC.º N.º 889/2001 - (fl. - 27) 
De MARIA AUGUSTA CARREIRA DOS SANTOS,  residente na Estrada 

Principal, n.º 467 – Ponte Cavaleiro, freguesia de Cortes, 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 8391, de 28/08/2001, 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 barracão agrícola, a levar a efe ito em Campo das Fadigas – 
Cabreira, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispo sto na alínea a) 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, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 
01/08/2001, transmitida através do ofício n.º 8391,  de 28/08/2001, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º 2627/01 PROC.º N.º 979/2001 - (fl. - 40) 
De JOÃO FERREIRA DE SOUSA, residente na Rua dos Casais Monte – 

Sobreira, freguesia de Espite, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 49 – Trigueiros – Casal dos Matos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/10/2001, 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 da moradia e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
2.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, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 29/96), 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2,00m de acordo com o previsto no art.º 25. º do Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

** 
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N.º 2628/01 PROC.º N.º 1169/2001 - (fl. - 31) 
De MARIA MATILDE DE JESUS GASPAR DA MOTA, residente na Avenida 

Heróis do Ultramar, Lote 91 – 2C Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 46 – Urbanização Belmonte 
I – 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  25/10/2001, 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 da moradia e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º a rampa de acesso de veículos não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício; 

2.º garantir em obra que o receptáculo postal estej a de acordo com o 
Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

3.º apresentar projectos de especialidades no prazo  de 180 dias, incluindo 
projecto de estabilidade relativamente ao muro de s uporte de terras; 

4.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, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 11/96), 
devendo garantir a largura do passeio prevista. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 2629/01 PROC.º INF. N.º 15/2001 - (fl. - 37) 
De MARIA VIOLANTE MACHADO DA ROSA,  residente na Rua D. Horácio 

Coelho Cristino, n.º 2 – 3.º esq.º, freguesia de Leiria, 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 9586, de 08/10/2001, 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 pedido de 
viabilidade de construção de um edifício, a levar a  efeito no Largo Camilo Castelo 
Branco, freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto nas alíneas d) e g) 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, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 
19/09/2001, transmitida através do ofício n.º 9586,  de 08/10/2001, desta Câmara 
Municipal. 
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N.º 2630/01 PROC.º INF. N.º 53/2001 - (fl. - 20) 
De MOHAMED ANTÓNIO DE LIMA ALI, residente na Urbanização Nova Leiria, 

Lote 17 – 1.º F, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Repartição de 
Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 
8121, de 20/08/2001, 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 pedido de 
viabilidade de construção, a levar a efeito na Aven ida Dr. Francisco Sá Carneiro, 
freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas al íneas 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, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
18/07/2001, transmitida através do ofício n.º 8121,  de 20/08/2001, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º 2631/01 PROC.º INF. N.º 71/2001 - (fl. - 22) 
De JOAQUIM SANTOS GAMEIRO, residente no lugar de Pinheiro Velho, 

freguesia de S. Mamede de Este, concelho de Braga, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um armazém a levar a efeito em Barruivo, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/10/2001, 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: 

Analisado o pedido, verifica-se que: 
1.º o local não se encontra convenientemente servid o de acessos, dado 

que não se verifica a existência de caminho público  no local e, ainda face às 
confrontações indicadas nos elementos escritos, não  referindo as mesmas 
igualmente a confrontação com caminho público; 

2.º parte da propriedade e face ao disposto no Regu lamento do Plano 
Director Municipal, encontra-se inserida em Zona Ve rde condicionada por Reserva 
Ecológica Nacional, leito de cheia e ainda dentro d o limite de máxima infiltração; 

O local encontra-se ainda inserido na zona de Perím etro de Rega actual; 
3.º o proposto não cumpre com o disposto no Regulam ento do PDM 

relativamente a: 
a) alínea b) do n.º 4 do artigo 49.º relativamente ao afastamento da 

construção ao limite da propriedade; 
b) artigo 47.º e alínea a) do n.º 2 do artigo 93.º relativamente ao índice 

proposto; 
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. 

** 
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N.º 2632/01 PROC.º INF. N.º 91/2001 - (fl. - 21) 
De HABILIVE, LDA, com sede na Rua dos Pinheiros – Urbanização Valverde, 

n.º 247, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 8625, de 
31/08/2001, 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 pedido de 
viabilidade de construção de 2 blocos habitacionais , a levar a efeito em Gândara dos 
Olivais, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispos to nas alíneas a) e d) 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 16/08/2001, transmitida através do ofício  n.º 8625, de 31/08/2001, desta 
Câmara Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 2633/01 PROC.º V.H. N.º 6/2001 – (fl. 3) 
Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do Relatório de 

Vistoria, de 18 de Outubro de 2001 e da Informação n.º 16 do Serviço de Acção Social, 
datada de 29 de Outubro de 2001. 

A Câmara, depois de analisar o processo e por conco rdar com o teor das 
informações supra referidas delibera, por unanimida de, o seguinte: 

1.º Ordenar ao proprietário do imóvel mencionado em  epígrafe, Senhor 
Armindo Grosso da Silva, ao abrigo do disposto na a línea c) do n.º 5 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com pr eceituado no n.º 2 do artigo 89.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alter ado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, 
de 4 de Junho, que proceda, no prazo de 60 dias, à realização das obras de 
beneficiação tendentes a suprir as deficiências apo ntadas no relatório da vistoria, de 
18 de Outubro de 2001, efectuada ao imóvel em causa . 

2.º Não haver lugar à audiência dos interessados, n os termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo, por se tratar de 
uma decisão urgente atento o risco que o estado em que se encontra o referido prédio 
representa para a integridade física do seu residen te. 

3.º Notificar o proprietário do imóvel Senhor Armin do Grosso da Silva, do 
teor da presente deliberação, ao abrigo do disposto  no n.º 4 do artigo 89.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro e também a Senhor a Maria Madalena Louro Rosa, 
residente no rés–do–chão do mencionado prédio, do t eor da mesma, bem como do da 
informação n.º 16/2001 da Divisão de Acção Social e  recomendar-lhe que diligencie no 
sentido de encontrar outra casa enquanto as obras s e realizarem. 

** 
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N.º 2634/01 PROC.º V.H. N.º 13/2001 - (fl. - 16) 
De VIRGÍLIO BOTAS COSTA,  referente à beneficiação do prédio onde reside e 

situado na Rua Nossa Senhora das Dores, n.º 64, freguesia de Boavista. 

A Câmara, atendendo a que o proprietário não se pro nunciou no prazo 
estipulado no ofício n.º 6767 de 11/07/2001 e, na s equência da deliberação tomada em 
reunião de 13/06/2001, delibera, por unanimidade, n otificar o proprietário do imóvel, o 
Sr. Luís Manuel Filipe Guarda, residente na Rua Nos sa Senhora das Dores, n.º 41, 
freguesia de Boavista, ao abrigo do disposto na alí nea 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 reali zação das obras necessárias à 
reparação das deficiências constantes no Auto de Vi storia n.º 95/2001, cujo teor já é 
do seu conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 2635/01 PROC.º V.A. N.º 20/99- (fl. - 111) 
De COMERCIANTES DO “PRÉDIO VERDE OLIVEIRA”, acompanhado de um 

pedido da proprietária do edifício situado na Rua Tenente Valadim – Prédio Verde Oliveira, 
freguesia de Leiria, solicitando a prorrogação de prazo para a execução das obras a levar a 
efeito no edifício em causa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/2001, delibera, por 
unanimidade, autorizar a pretensão pelo prazo de um  ano, para a execução das obras 
a levar a efeito no edifício acima referido, devend o no entanto proceder ao seguinte: 

1.º tomar as medidas necessárias no sentido de gara ntir a solidez do 
edifício, a fim de salvaguardar a segurança de pess oas e bens, quer no interior do 
mesmo, quer na via pública; 

2.º cumprir com o indicado no oficio n.º 9062, de 1 7/09/2001, face ao 
indicado na comunicação do Centro Municipal de Oper ações de Emergência de 
protecção Civil (do qual deverá ser dado conhecimen to). 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º 2636/01 PROC.º LOT. N.º 3586/72 (fl. 171) 
De António Leal, acompanhado de um requerimento de HENRIQUE PEREIRA 

DA SILVA, residente em Várzeas-Monte Real, apresentando planta síntese corrigida e a 
Garantia Bancária referente à reposição das infra-estruturas exigida para emissão do 
aditamento ao Alvará do loteamento sito em Monte Real respeitante à alteração pretendida 
para o lote 5 de que é proprietário. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 26.10.01 delibera p or unanimidade, aprovar a 
planta síntese apresentada e autorizar a emissão do  aditamento ao alvará do 
loteamento em causa nas condições já estabelecidas na reunião camarária de 
16.08.00. 

** 

N.º 2637/01 PROC.º LOT. N.º 3/89 (fl. 453) 
De Alcinda Ferreira David Vicente das Neves e outros, acompanhado de um 

requerimento de FERDULIZ-SOC. DE CONSTRUÇÕES LD.ª., empresa com sede em 
Caxieira-St.ª Eufémia, solicitando alteração ao acesso às caves do lote 1 do loteamento na 
Rua da Malaposta em Leiria e de que é proprietária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 26.10. 01 delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao acesso às caves do lote 1 do  loteamento em causa e os 
ajustamentos de canteiros para zonas verdes, de aco rdo com a solução já 
considerada para o lote 2. 

** 

N.º 2638/01 PROC.º LOT. N.º 20/96 (fl. 132) 
De José Mota dos Santos e outros, acompanhado de um requerimento de DINA 

DOS SANTOS FRANCISCO GOMES,  residente em Casal da Quinta-Milagres, solicitando a 
aprovação de alterações no lote 3 do loteamento em Bidoeira de Baixo, freguesia de 
Bidoeira de Cima e de que é a proprietária. 

A alteração consta na rectificação à configuração do lote sem alteração de área, 
na mudança de uso de barracão para habitação, na alteração à configuração do polígono de 
implantação, no aumento da área de implantação, no aumento de área de construção em 
152m2 e aumento do número de pisos de 1 para 3 (cave + r/c + 1.º andar), enquadrando-se 
as mesmas no Plano Director Municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 25.10.01, delibera por maioria com a abstenção do 
Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves aprovar as alterações pretendidas para o lote 
3 do loteamento em causa, uma vez que se enquadram no estipulado no Art.º 36.º do 
Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto-Lei n.º 
334/95 de 28 de Dezembro e autorizar a emissão do a ditamento ao respectivo alvará 
condicionado a: 

- Efectuar o pagamento a favor da Câmara Municipal no valor de 
€381,80/Esc.76.545$00, como compensação por área nã o cedida para equipamento 
(40,5m2); 

- Corrigir a confrontação do lote 3 a Norte (confro nta com arruamento). 

** 
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N.º 2639/01 PROC.º LOT. N.º 26/99 (fl. 253) 
De FAUSTINO FERREIRA COELHO GUERRA,  residente na Rua do Ribeiro, 

559 em Segodim-Monte Real, acompanhado de uma informação do Departamento de Obras 
Municipais relativamente ao Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e o promotor do 
loteamento sito em “Barro de S. Lourenço” em Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 23.10.01 delibera p or unanimidade, aprovar o 
Protocolo elaborado pelo Departamento de Obras Muni cipais anexo ao respectivo 
processo.  

** 

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 

REABILITAÇÃO DO CANAL DE REGA E EXECUÇÃO DO COLECTO R PLUVIAL NA 
ESTRADA DA RIBEIRA – CORTES T – 33/2000 
N.º 2640/01 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 €12.833,82 (2.572.950$00) e trabalhos a mais a preços 
acordados no valor de €4.469,13 (895.980$00) o que perfaz a importância de €17.302,95 
(3.468.930$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos de trabalhos a mais a pr eços de proposta no valor de 
€12.833,82 (2.572.950$00) e trabalhos a mais a preç os acordados no valor de €4.469,13 
(895.980$00) o que perfaz a importância de €17.302, 95 (3.468.930$00) + IVA., devendo 
dar-se conhecimento à firma MCA – MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, SA 

** 

CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DA MA CEIRA – 1ª FASE T 
– 373/95 
N.º 2641/01 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PROCESSO N.º TT-350/99 COM ENTRADA N.º 28612/2000, EM QUE É REQUERENTE 
FERNANDO GASPAR DUARTE. PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EM 
VIATURA AUTOMÓVEL DECORRENTES DO EMBATE NUMA PAREDE  DE AQUEDUTO 
NÃO VISÍVEL E NÃO SINALIZADA. 
N.º 2642/01 Presente o Processo acompanhado da Informação n.º 108/2001 da Divisão 
Jurídica. 

A Câmara tomou conhecimento e, depois de analisar e  discutir o assunto, 
delibera, por unanimidade, concordar com o teor da Informação da Divisão Jurídica 
referida em epígrafe, que aqui se dá por reproduzid a na íntegra, e na qual se conclui 
ser o Município de Leiria civilmente responsável pe los danos invocados pelo Sr. 
Fernando Gaspar Duarte, por terem os serviços munic ipais incorrido na prática de um 
facto ilícito e culposo do qual resultaram, numa re lação de causalidade adequada, os 
prejuízos sofridos pelo requerente. 

Assim, mais delibera a Câmara, nos termos da referi da Informação da 
Divisão Jurídica, ordenar o pagamento ao Sr. Fernan do Gaspar Duarte do montante 
de €151,73 (cento e cinquenta e um euros e setenta e três cêntimos) (30.420$00), 
correspondente ao valor das despesas que efectuou c om a reparação da sua viatura 
automóvel. 

Por último, delibera a Câmara ordenar a notificação  ao Sr. Fernando 
Gaspar Duarte quanto ao teor integral da presente d eliberação e da Informação n.º 
108/2001 da Divisão Jurídica. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

PETIÇÕES DE CIDADÃOS DA FREGUESIA DE MARRAZES 
N.º 2643/01 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO “PRÉMIO LIT ERÁRIO AFONSO 
LOPES VIEIRA” 
N.º 2644/01 Durante a realização da 1.ª e 2.ª edição do Prémio em epígrafe, os Júris do 
concurso deixaram em acta as seguintes sugestões de alteração do Regulamento: 

“Proposta de Alteração 

Art.º 2.º 

O prémio distingue em anos terminados em número par a obra literária inédita e original de 
poesia e, em anos terminados em ímpar, de prosa. 
Será feita a publicação em órgãos de comunicação social local e nacional. 

Art.º 4.º 

O valor pecuniário do prémio a atribuir será de €2.493,99 (500.000$00) à obra literária 
escolhida pelo Júri. 
O Júri poderá ainda atribuir menções honrosas. 

Art.º 5.º 

Cada autor poderá concorrer com o máximo de uma obra, em cada domínio. 
As obras concorrentes deverão ser apresentadas em 5 exemplares, dactilografadas, em 
suporte papel ou informático, a dois espaços devidamente numeradas em formato A4. 
Serão obrigatoriamente identificadas com o título da obra, não havendo número limite de 
páginas (mínimo ou máximo). 
Os trabalhos serão enviados em envelope fechado identificado exteriormente pelo 
pseudónimo e contendo outro envelope fechado que deve conter a identificação completa 
do autor (nome, idade, N.º Contribuinte endereço e telefone), para ser aberto pelo Júri, após 
a escolha das obras premiadas. 

Art.º 6.º 

A Câmara Municipal reserva-se o direito de edição de todos os trabalhos premiados. 
Os trabalhos ficarão na posse da Autarquia com os respectivos direitos para a primeira 
edição. 
Se no prazo de um ano a edição dos trabalhos premiados não se efectivar, a Câmara 
Municipal perde os direitos para a primeira edição a favor dos autores das respectivas obras 
literárias. 
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Art.º 10.º 

O envio dos trabalhos implica a aceitação deste regulamento. 
Os trabalhos deverão ser enviados até ao último dia do mês de Fevereiro para 

CONCURSO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA 
Câmara Municipal de Leiria 
Praça da República 
2400 Leiria 

A divulgação e entrega dos prémios será feita no dia 22 de Maio, dia da Cidade.” 

A Câmara depois de analisar a proposta de alteração  ao Regulamento do 
Prémio Literário Afonso Lopes Vieira, delibera, por  unanimidade, aprovar o 
Regulamento supra e submetê-lo a apreciação da Asse mbleia Municipal, nos termos 
da alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º, e da alínea a ) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

BALANCETE (2) 
N.º 2645/01 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos trinta e um dias do mês de 
Outubro de 2001, apresentando um total de Disponibilidades de €2.470.112,83 
(495.213.159$00) sendo de Operações Orçamentais €1.778.925,51 (356.642.544$00) e de 
Operações de Tesouraria €691.187,31 (138.570.615$00). 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PUBLICIDADE – J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LDA. (IT L-42-8-1) 
N.º 2646/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de três reclamos luminosos a colocar no seu estabelecimento, sito na rua da 
Maligueira, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir a refe rida pretensão. 

** 

PUBLICIDADE - J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LDA. (IT L-42-9-1) 
N.º 2647/01 Presente o processo referente à colocação de diversa publicidade, 
nomeadamente a instalação de três bandeirolas, um toldo com publicidade e dois reclamos 
publicitários luminosos, a colocar no seu estabelecimento, sito na rua da Maligueira, 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, na condição 
indicada pelo DU, que é do seguinte teor: 

“Quando do levantamento da licença deverá apresentar fotocópia da acta do condomínio, na 
qual expressamente conste autorização para a colocação dos reclamos e toldo publicitário 
na parede exterior pertencente ao estabelecimento.” 

** 

PUBLICIDADE -  J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LDA.(IT L-42-9-1) 
N.º 2648/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um totem ou pórtico publicitário, a colocar  nas suas instalações sitas na 
rua da Maligueira, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do.  

** 
PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LDA.(TL-2 4-16) 
N.º 2649/01 Presente o pedido da Firma Arte & Meios – Publicidade, Ld.ª, com sede na 
rua da Figueira da Foz, 29, Arzila, Coimbra, solicitando autorização para colocação de 
Painel Publicitário junto ao Continente, em Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento pelos 
mesmos motivos constantes da sua deliberação de 00/ 09/06.  

** 
PUBLICIDADE - J. GASPAR FERRAGENS AVENIDA, LDA.(ITL -42-8-1) 
N.º 2650/01 Presente o processo em epígrafe referente ao pedido de licenciamento de um 
reclamo luminoso, a colocar no seu estabelecimento sito na rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, 107 A, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei  n.º 6/96,  de 31/01, (audiência de 
interessados) da intençã0 de indeferir a pretensão,  com base no parecer do IPPAR, 
que é do seguinte teor: 

“ 1 Trata-se da colocação de um reclamo luminoso em troço de fachada de edifício 
moderno do centro de Leiria. 
2 O reclamo está colocado e é constituído por estrutura em alumínio em cor azul e fundo 
acrílico na mesma cor, com iluminação fluorescente no interior. Tem 8.30 m de 
comprimento. 
3 Considera-se esta proposta inadequada, quer pelo seu material constituinte, quer pelas 
suas dimensões. Para além desta questão existem outras que nos parecem não estar 
regularizadas como a placa do mesmo tipo de reclamo, colocada na parede entre a porta e 
a montra e as várias inscrições em vinil, colocadas nos vidros das duas montras. Sugere-se 
que  esta solução seja substituída por um reclamo de menor dimensão e noutro material 
(latão, inox ou outro) com iluminação indirecta ou por meio de projectores. Qualquer solução 
inserida no vidro das montras (serigrafia, letras individuais coladas, etc) pode ser 
considerada igualmente válida. 
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4 Face ao exposto e ao abrigo da legislação aplicável – Lei 13/85 de 6 de Julho e com 
fundamento no disposto na alínea f) do n.º 2 do art.º 2.º e na alínea e) do n.º 3 do art.º 25.º 
do D.L. n.º 120/97 de 16 de Maio – propõe-se a NÂO APROVAÇÃO/AUTORIZAÇÃO desta 
colocação de reclamo.” 

** 

PUBLICIDADE – JOSÉ JACINTO, SUCESSORES, LDA.(3)-24- 16 
N.º 2651/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, referente à participação n.º 
3334 dos Serviços de Fiscalização desta Câmara Municipal, dando conhecimento da 
colocação de dois reclamos luminosos, colocados sem o necessário licenciamento e sem a 
autorização do condomínio, no seu  estabelecimento sito na Avenida Marquês de Pombal, 
lote 25, r/c, dto., em Leiria. 

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

** 

PUBLICIDADE – RETAIL PARK 
N.º 2652/01 Presente o ofício do ICERR, dando conhecimento que se encontram 
instalados dois enormes pórticos de publicidade ilegal não licenciável, junto à EN 1, em Vale 
Pereiro, freguesia de Milagres, no edifício denominado de RETAIL PARK LEIRIA, do qual, e, 
com base no mesmo, foi levantada a participação n.º 3305 pelos Serviços de Fiscalização 
desta Câmara Municipal. 

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

** 

PUBLICIDADE – MANUEL JOAQUIM MOITA BATISTA (TL-24-1 6) 
N.º 2653/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na Quinta de Santo António, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei  n.º 6/96,  de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de ordenar a remoção da p ublicidade colocada sem prévio 
licenciamento, nos termos do art.º 20.º, n.º 2, alí nea a), do Regulamento Municipal da 
Publicidade. 

** 

PUBLICIDADE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (ITL-42-9-1) 
N.º 2654/01 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido do Sr. 
Marco António Monteiro dos Santos, solicitando autorização para colocar cartazes em vários 
locais da cidade, referente à exposição “EL MUNDO DE LOS DINOSSAUROS”, a realizar 
no Largo da Feira, em Leiria, do qual consta o Despacho de 01/10/29, da Sr.a Presidente da 
Câmara Municipal a autorizar. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho de 01/10/29, da 
Ex.ma Sr.ª Presidente e autorizar a publicidade pre tendida, mediante o pagamento 
prévio das taxas devidas. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SA BINO (ITL-42-11-1)  
N.º 2655/01 Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Estrada 
da Nazaré, Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no  Café/restaurante “Dallas”, sito em Cerca, Maceira, para os dias 2 ,3 ,9, 
10, 16, 17, 23, 24 e 30 de Novembro de 2001. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar: 

1- a realização do referido espectáculo, devendo pa ra o efeito pagar 
previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de (€ 35,74 ), 7.165$00, 
bem como promover o seu encerramento até às 2 horas , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto na área envolvente;  

2- fazer respeitar os limites previstos no actual R egulamento Geral do  
Ruído; 

3- comunicar ao Governo Civil e à GNR para reforçar  o patrulhamento; 
4- comunicar ao Delegado da Direcção-Geral de Acção  Cultural no 

Distrito de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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RECEPÇÃO AO CALOIRO – HORÁRIO 
N.º 2656/01 A Senhora Presidente informou que a Comissão Organizadora da Recepção 
ao Caloiro, manifestou insatisfação pela decisão da Autarquia quanto ao horário de 
encerramento (04.00 horas) conforme deliberação N.º 2590/01 de 01/10/24 pelo que 
solicitou nova análise a fim de lhes ser concedido licença até às 06.00 horas (quarta a sexta-
feira) e 08.00 horas (sábado). 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, conceder o 
alargamento do horário, devendo informar-se os prom otores de que devem promover 
o encerramento de todas as actividades até às 06.00  horas (quarta a sexta-feira) e 
08.00 horas (sábado). 

O Senhor Vereador António José de Almeida Sequeira esteve ausente durante a 
discussão e votação deste assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

VOTO DE PESAR 
N.º 2657/01 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, ao Sr. Dr.  Daniel Pereira, Secretário do 
Gabinete de Apoio Pessoal do Vereador, Sr. Dr. Paul o Rabaça, pelo falecimento de 
sua mãe, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade , concordar. 

** 

TOLERÂNCIA DE PONTO 2 DE NOVEMBRO 
N.º 2658/01 Presente o despacho da Presidência do Conselho de Ministros, o qual 
informa que por despacho do Primeiro Ministro foi concedida, no dia 2 de Novembro, Sexta-
feira, tolerância de ponto aos funcionários e agentes do Estado, dos Institutos Públicos e 
dos serviços desconcentrados da Administração Central. 

A Câmara delibera, por unanimidade, conceder também  aos seus 
funcionários, tolerância de ponto nesse dia, devend o ser assegurados os serviços 
essenciais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA – ESCOLA DO 1.º 
CEB DE CARANGUEJEIRA – REFEITÓRIO 
N.º 2659/01 Presente o ofício n.º 1103 do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Caranguejeira datado de 17.10.2001, acompanhado da relação de almoços servidos aos 
alunos da Escola do 1.º Ciclo de Caranguejeira, durante o mês de Setembro/01, no 
montante de €183,66 (36.820$00). 

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 Caranguejeira a verba de €183,66 (36. 820$00), relativa ao fornecimento 
das refeições dos alunos carenciados do 1.º Ciclo d e Caranguejeira, no mês de 
Setembro/01. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MARRAZES – REFEI TÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2660/01 Presente o ofício n.º 2057/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE MARRAZES, datado de 2001/10/12, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Marrazes, Pinheiros, Quinta do Alçada e Sismaria, durante o mês de 
Setembro/2001, no montante de €1.088,35 (218.195$00). 

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 Marrazes, a verba de €1.088,35 (218.1 95$00), relativa ao fornecimento 
das refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Mar razes, Pinheiros, Quinta do 
Alçada e Sismaria, no mês de Setembro/2001. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – REFEI TÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2661/01 Presente o ofício n.º 1515/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE COLMEIAS, datado de 2001/10/10, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB do Barreiro, durante o mês de Setembro/2001, no montante de €76,23 
(15.282$00). 
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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 Colmeias, a verba de €76,23 (15.282$0 0), relativa ao fornecimento das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB do Barreir o, no mês de Setembro/2001. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – ESCOL A DO 1.º CEB DE 
BARREIRO – REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2662/01 Presente o ofício n.º 1515/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE COLMEIAS, datado de 2001/10/10, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB do Barreiro, durante o mês de Setembro/2001, no montante de €76,23 
(15.282$00). 

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 Colmeias, a verba de €76,23 (15.282$0 0), relativa ao fornecimento das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB do Barreir o, no mês de Setembro/2001. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – ESCOL A DO 1.º CEB DE 
BIDOEIRA DE CIMA – REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2663/01 Presente o ofício n.º 1466/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE COLMEIAS, datado de 2001/10/01, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Bidoeira de Cima, durante o mês de Setembro/2001, no montante de 
€276,43 (55.420$00). 

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 Colmeias, a verba de €276,43 (55.420$ 00), relativa ao fornecimento das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB. de Bidoei ra de Cima, no mês de 
Setembro/2001. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01. 
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE COLMEIAS – ESCOL A 1,2,3 DE 
COLMEIAS – REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2664/01 Presente o ofício n.º 1466/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE COLMEIAS, datado de 2001/10/03, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Colmeias, durante o mês de Setembro/2001, no montante de €813,17 
(163.025$00). 

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 Colmeias, a verba de €813,17 (163.025 $00), relativa ao fornecimento das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Colmeia s, no mês de Setembro/2001. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES – AQUISIÇÃO DE CARRI NHA 
N.º 2665/01 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES, de Outubro de 
2001, solicitando comparticipação da Câmara Municipal de Leiria para aquisição de uma 
viatura de 9 lugares (características: MARCA-FIAT, MODELO DUCATO 10 1.9 DS COMBI, 
SINCON- 230.619.1, CHASSIS N.º 06035521) para transporte das crianças dos 
estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do 1.º ciclo da freguesia, no desenvolvimento 
do projecto educativo do agrupamento e da comunidade educativa, bem como do respectivo 
plano de actividades. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea e ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município apoiar o  desenvolvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e do ensino básico, e 
considerando ainda a alínea b) do n.º 4 do art.º 64 .º da Lei N.º 169/99, de 18 de 
Setembro, delibera, por unanimidade, adoptar os cri térios de apoio anteriormente 
definidos (nomeadamente no âmbito do desporto bem c omo deliberação de 
2000.01.05) e transferir para a Junta de Freguesia de Marrazes a importância de 
€7.481,97 (1.500.000$00) para aquisição de uma viat ura nova para transporte de 
crianças. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 2666/01 Presente o ofício do Rancho Folclórico do Freixial, datado de 2001/10/15, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), utilizado no passado mês 
de Julho (dias 25 e 27), para deslocação do Rancho Folclórico dos Açores, aquando da sua 
visita à nossa Região. 
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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. 

** 

ORFEÃO DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO A UTOCARRO DA CML - 
DIE 38-5 
N.º 2667/01 Presente o ofício do Orfeão de Leiria, datado de 2001/10/16, solicitando a 
cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), para o dia 16 de Novembro/2001, para 
deslocação do Coro de Câmara da Escola de Música, ao Cercal. 

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. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA – PEDIDO DE CED ÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 2668/01 Presente o ofício n.º 144/01 da Junta de Freguesia de Santa Eufémia, datado 
de 2001/10/18, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), para o dia 
10 de Novembro/2001, para deslocação dos Idosos da freguesia, a Lisboa. 

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. 

** 

LAR SOCIAL DO ARRABAL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA  DO AUTOCARRO DA 
CML - DIE 38-5 
N.º 2669/01 Presente o ofício do Lar Social do Arrabal, datado de 2001/10/17, solicitando 
a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), para o dia 29 de Outubro/2001, para 
deslocação dos Idosos da freguesia, a Lisboa. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura de 01.10.24, que aut orizou a cedência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – GRUPO DES PORTIVO E 
RECREATIVO BIDOEIRENSE 
NN..ºº  22667700//0011  Pelo Senhor Vereador, Dr. Paulo Rabaça, foi presente a informação interna 
n.º 6884/01, da Divisão do Desporto, que abaixo se transcreve: 
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“ O Grupo Desportivo e Recreativo Bidoeirense, com sede no lugar de Bidoeira de Cima, 
freguesia de Bidoeira de Cima, solicitou à Câmara Municipal de Leiria, parecer favorável no 
sentido de a Colectividade vir a ser considerada Instituição de Utilidade Pública. 
Após a análise do processo enviado (resumo do historial da Colectividade, parecer da Junta 
de Freguesia e cópia da publicação em Diário da República dos estatutos), a Divisão do 
Desporto  propõe que seja emitido, pela Câmara Municipal de Leiria, parecer favorável à 
declaração de Instituição de Utilidade Pública.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, concordar com a 
emissão de parecer favorável à declaração de Utilid ade Pública. 

** 

PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – ASSOCIAÇÃ O CULTURAL E 
RECREATIVA DA MACEIRINHA 
N.º 2671/01 Pelo Senhor Vereador, Dr. Paulo Rabaça, foi presente a informação interna 
n.º 6928, da Divisão do Desporto, que abaixo se transcreve: 
“ A Associação Cultural e Recreativa da Maceirinha, com sede no lugar de Maceirinha, 
freguesia de Maceira, solicitou à Câmara Municipal de Leiria, parecer favorável no sentido 
de a Colectividade vir a ser considerada Instituição de Utilidade Pública. 
Após a análise do processo enviado (resumo do historial da Colectividade, parecer da Junta 
de Freguesia e cópia da publicação em Diário da República dos estatutos), a Divisão do 
Desporto  propõe que seja emitido, pela Câmara Municipal de Leiria, parecer favorável à 
declaração de Instituição de Utilidade Pública.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, concordar com a 
emissão de parecer favorável à declaração de Utilid ade Pública. 

** 

PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO DA PISCIN A MUNICIPAL DE 
LEIRIA – LAR DE SANTA ISABEL 
N.º 2672/01 Presente o fax do Lar de Santa Isabel, com o número de entrada 30940/01, 
no qual solicita a isenção de taxas de utilização de uma pista da Piscina Municipal de Leiria. 

Analisado o assunto e tendo em conta a deliberação de Câmara N.º 2134/01 
de 01/08/29, que aprovou o Protocolo de Cedência de  Utilização e Exploração do 
Complexo Municipal de Piscinas Municipais, delibera  por unanimidade, remeter o 
assunto à LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E M. 

Mais delibera comunicar o teor da presente delibera ção aos interessados. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DA CASA N.º 11, SIT A NA RUA INFANTE D. 
HENRIQUE, BAIRRO DAS ALMUINHAS – MARRAZES – PEDIDO APRESENTADO POR 
JOSÉ BORREGO LOPES 
N.º 2673/01 Presente o requerimento formulado por José Borrego Lopes, relativo á 
alienação da casa n.º 11 do Bairro das Almuinhas, sito na freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
mandar certificar que autoriza a venda do imóvel, a o abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19º do Dec-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro,  e que não pretende exercer o 
direito de preferência na referida alienação.  

Por ultimo, delibera nos termos do disposto no arti go 20.º do mesmo 
diploma legal, advertir o requerente de que deverá informar a Câmara Municipal sobre 
a identificação do adquirente. 

** 

DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DA FRACÇÃO A, RÉS-D O-CHÃO DIREITO, 
BLOCO 10 EM BAIRRO DAS ALMUINHAS – MARRAZES – PEDID O APRESENTADO 
POR MARIA DO FETAL E MARIA VIRGÍNIA DO ROSÁRIO PINT O MENDES FERRARIA 
N.º 2674/01 Presente o requerimento formulado por Maria do Fétal e Maria Virginia do 
Rosário Pinto Mendes Ferraria, relativo á alienação da Fracção A, R/C direito, Bloco 10 do 
Bairro das Almuinhas, sito na freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
mandar certificar que autoriza a venda do imóvel, a o abrigo do disposto no n.º 2 do 
artigo 19º do Dec-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro,  e não exercer direito de reversão 
na referida alienação.  

Por ultimo, delibera nos termos do disposto no arti go 20.º do mesmo 
diploma legal, advertir os requerentes de que dever ão informar a Câmara Municipal 
sobre a identificação do adquirente. 

** 
PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 2363/041, DE 26 DE SETEMBRO – “RECRIA – 
PROC.º 868/01 – FERNANDO SOARES JORGE” 
N.º 2675/01 Pelo Departamento de Planeamento foi presente a informação que abaixo se 
transcreve: 

“Em face de novos elementos entregues pelo requerente Fernando Soares Jorge, 
nomeadamente a Declaração de Inscrição de Prédio Urbano da DGCI, e feita a reavaliação 
do processo urge rectificar o valor da comparticipação de €9.379,37 (nove mil trezentos e 
setenta e nove euros e trinta e sete cêntimos), 1.880.394$00 (um milhão oitocentos e oitenta 
mil trezentos e noventa e quatro escudos), para €11.530,23 (onze mil quinhentos e trinta 
euros e vinte e três cêntimos), 2.311.604$00 (dois milhões trezentos e onze mil seiscentos e 
quatro escudos), a cargo da Câmara Municipal e de €14.069,04 (catorze mil e sessenta e 
nove euros e quatro cêntimos), 2.820.590$00 (dois milhões oitocentos e vinte mil quinhentos 
e noventa escudos), para €17.295,35 (dezassete mil duzentos e noventa e cinco euros e 
trinta e cinco cêntimos), 3.467.406$00 (três milhões quatrocentos e sessenta e sete mil 
quatrocentos e seis escudos), a cargo do IGAPHE. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, autorizar a 
rectificação do valor da comparticipação para €11.5 30,23 (onze mil quinhentos e trinta 
euros e vinte e três cêntimos), já com IVA incluído . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO DEZASSETE 

DIA EUROPEU SEM CARROS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
N.º 2676/01 A organização do Dia Europeu Sem Carros, contou com a participação de 
várias associações que contribuíram de uma forma exemplar para o resultado final da 
iniciativa. Na tabela seguinte são apresentadas as associações e o papel desempenhado, 
propondo-se a atribuição de subsídios de acordo com os valores apresentados: 

Associação Tarefa Valor 

Núcleo de Desportos 
Motorizados de Leiria 

Apoio Logístico ao “I Circuito Nacional de Veículos 
Eléctricos” 

100.000$00 

€498,80 

CEPAE Roteiro Arqueológico “Da Pedra ao Automóvel” – 
preparação e impressão de livrete de apoio ao 
percurso 

200.000$00 

€997,60 

Vertigem Despesas com os seguros de responsabilidade 
civil contra terceiros e seguro contra roubo das 
bicicletas e seguro de responsabilidade civil contra 
terceiros da “Prova de Trotinetas” 

146.352$00 

€730,00 

A Câmara Municipal de Leiria analisou a informação relativa à participação 
das associações no apoio ao programa do Dia Europeu  Sem Carros e, tendo em 
consideração que nos termos da alínea e) do n.º 1 d o art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 
de Setembro os municípios dispõem de atribuições no  domínio do Património, cultura 
e ciência, delibera por unanimidade, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, apoiar as referid as associações atribuindo um 
subsídio no valor transcrito no quadro anterior. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – (CULT 46-2 4) 
N.º 2677/01  «Presente o pedido da entidade a seguir indicada a solicitar a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

PORTO EDITORA – dia 12 de Novembro, das 9 às 18 horas, para realização de 
um Colóquio subordinado ao tema “Problemas Curriculares” 

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

** 
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Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- PAGAMENTOS 

** 

PAGAMENTOS (2) 
N.º 2678/01 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 24 a 31 de Outubro  correspondente às autorizações 
n.ºs 10124 a 10384, no montante de €1.144.300,14 (2 29.411.581$00) 

** 

ENCERRAMENTO 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram quinze horas e vinte 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 trinta e um dias do mês de 
Outubro do ano dois mil e um. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


