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ACTA N.º 39 
Aos vinte e quatro 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 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 
A reunião foi secretariada e a acta redigida por ACÁCIO MONTEIRO DOS 

SANTOS, Chefe de Repartição. 

** 
Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador ANTÓNIO JOSÉ DE 

ALMEIDA SEQUEIRA  não esteve presente. 

** 
O Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA ALVES  chegou eram quinze horas, 

estando a reunião na discussão e votação da deliberação N.º 2578/01. 

** 
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 2001.10.17 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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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: 

PONTO NÚMERO UM 

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

108/95 MANUEL GAMEIRO JORGE E OUTROS 
1672/97 GUERGIL – CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

714/98 RUI PEDRO DA COSTA MANSO E OUTRO 
948/98 P.L.A. – PEÇAS, LD.ª 

1570/98 MANUEL RODRIGUES PEREIRA CALÇAS 
1646/98 FERNANDO & RODRIGUES, LD.ª 

729/99 ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO 
1553/99 IMOSOARES – COMPRA, VENDA E GESTÃO DE PROPRIEDADES, LD.ª 
1608/99 ALBINO GASPAR DA COSTA 

458/2000 IMATLÂNTICO – EMP. IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LD.ª 
942/2000 ÁLVARO DE JESUS GASPAR 
112/2001 ÁLVARO ALBINO – COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, LD.ª 
197/2001 ADELINO D’ASCENÇÃO ANTÓNIO 
349/2001 BIGHOUSE – UTILIDADES, EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTOS, LD.ª 
356/2201 TERESA MARIA LISBOA A. TEIXEIRA E OUTRA 
510/2001 MANUEL DA FONSECA REIS 
526/2001 JOSÉ PEREIRA GASPAR 
617/2001 MANUEL DOS SANTOS PEREIRA 
698/2001 HILÁRIO DOS SANTOS JERÓNIMO 
742/2001 OSVALDO DE JESUS COTEIRO 

1020/2001 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
1128/2001 ROLANDO MANUEL DOMINGUES CASEIRO 
1129/2001 CÉLIA MARGARIDA DOMINGUES CASEIRO 
1137/2001 ALEXANDRE JOSÉ SOUSA LOURENÇO 
1157/2001 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

31/2001 INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º : 

25/90 JOSÉ PAULO DA COSTA CASEIRO E OUTRA 
PONTO NÚMERO QUATRO 

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

T 101/98 CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DA PONTE DA 
RAMPA, FREGUESIA DE CARREIRA, SOUTO DA CARPALHOSA – 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 200/2001 CONSTRUÇÃO DO POSTO MÉDICO DOS MILAGRES – ACTAS DA 
COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – VIRGÍNIA GORDO BATISTA – ENT: – 
2001/2668 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – LUÍS MIGUEL F. DUARTE – ENT: - 
2000/8964 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – ADRIANO CARREIRA MENDES DA 
SILVA E OUTRO 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – ESCOLA DE CONDUÇÃO ESPECIAL BATALHENSE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA 
- PUBLICIDADE – EUROPOSTER – PUBLICIDADE EXTERIOR ROTATIVA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ANABELA DOS SANTOS TOMÁS 
- CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DA BANCA DE PEIXE FRESCO DO PARQUE DE 

CAMPISMO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO - CONTRATO 
- MERCADO MUNICIPAL – PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DE PARTE DE UMA BANCA 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SEMANA DO CALOIRO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA – APOIO AO 1.º CEB 
DE PALMEIRA 

- AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS/JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA, 
BARREIRA, CORTES E PARCEIROS – REFEITÓRIO 

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

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

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA – 1.º CEB DE 

SANTA CATARINA DA SERRA – REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA – 1.º CEB DE 

CHAINÇA – REFEITÓRIO 
- REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E 
SECUNDÁRIO, BEM COMO DOS RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS – 
REPRESENTANTES DA AUTARQUIA LOCAL NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE E DE 
ESCOLAS DOS AGRUPAMENTOS 

- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1.º CICLO – APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E 
ACTIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 
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- INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO DO SOUTOCICO – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO DEZ 

- RECEPÇÃO AO CALOIRO 2001 

PONTO NÚMERO ONZE 

- IV SEMANA DAS MARIONETAS 
- IV COLÓQUIO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS LOTES 7 E 9 DA ZICOFA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AMOR 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 2550/01 A Senhora Presidente  quanto ao corte de abastecimento de água verificada 
na Terça-feira informou: 

Foi contacta pela Directora dos SMAS no sentido de ser cortado o 
abastecimento de água ao núcleo urbano de Leiria, incluindo uma parte da freguesia de 
Pousos por ter sido detectado pelos responsáveis da estação de tratamento de São Romão 
que a água que entrava nos depósitos além de apresentar um odor e cor desagradável, não 
conseguia atingir níveis bacteriologicamente aceitáveis para consumo, situação que ficou 
garantida cerca da 1H00 da manhã de 4.ª feira, quando foi de imediato reposto o 
abastecimento de água. 

Que a captação de água entra nos depósitos e só liga à rede depois de 
devidamente analisada, onde se verificou que existia uma matéria orgânica anormal, e 
apesar de tentarem anular com os aditivos não foi possível neutralizar, pelo que por medida 
de precaução até existirem resultados de análises que garantissem que a saúde pública não 
estava em risco se ordenou o corte do abastecimento, tendo alertado de imediato o senhor 
Governador Civil sobre a situação. 

Depois de algumas questões colocadas pelos Senhores Jornalistas presentes, 
informou ainda, que não era a primeira vez que tinham sido obrigados a fazer cortes deste 
tipo, embora das outras vezes tenha sido, quase sempre, devido a efluentes provenientes 
de suiniculturas, o que não foi o caso agora, que se verificou serem de origem alimentar, 
não podendo informar de momento quem eram os culpados, mas que está a ser investigado 
e que a Câmara pretende ser ressarcida dos prejuízos da perda de 8.000 m3 de água. 

** 
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O Senhor Vereador RAUL CASTRO  apresentou as seguintes questões: 

1- perguntou qual era a situação do Retail Parque. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que abriu mais uma loja 
estando o assunto a ser estudado e acompanhado pela fiscalização conforme a ultima 
informação dada sobre este assunto. 

2- desejava saber se quanto ao Estádio Magalhães Pessoa havia alguma 
actualização de custos. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  respondeu que não havia alterações. 

** 

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

1- Havendo Associações às quais a Câmara cedeu instalações no Centro 
Associativo, há outras às quais foi dado apoio para se realojarem após a saída do Pavilhão 
Gimnodesportivo e outras ainda que não tiveram qualquer apoio, estando alojadas a 
expensas próprias ou que têm de se instalar fora de Leiria, pelo que pretende saber de há 
algum critério de modo a que haja mais equidade de tratamento entre todas elas. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  pediu que desse algum exemplo pois não 
tinha conhecimento de alguma Associação nesse caso. 

O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  referiu a Associação dos 
Deficientes das Forças Armadas, a Ordem dos Arquitectos e outras 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça informou que o apoio dado foi às 
Associações de Modalidade, e que as que estão no Centro Associativo eram as que 
estavam no Ex-Mercado Santana. 

** 

O Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO convidou o executivo a estar 
presente no próximo Sábado dia 27 de Outubro na inauguração da II Bienal que se realiza 
no Banco de Portugal. 

Sobre a questão do programa televisivo no canal 2 da RTP que foi colocada pelo 
senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa  na última reunião, esclareceu que se informou sobre 
o assunto e que o programa foi todo feito com a participação da Divisão da Cultura e do Dr. 
Pedro, que por motivos pessoais não quis que o seu nome fosse nomeado. A ficha técnica 
do programa tinha um agradecimento ao apoio dado pela CML. 

** 

O Senhor Vereador ENG.º FERNANDO CARVALHO  convidou o executivo a 
estar presente na inauguração do Parque de Estacionamento do Largo Salgueiro Maia 
(Maringá) na próxima Sexta-feira dia 26 de Outubro, pelas 15 Horas. 

** 
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O Senhor Vereador ENG.º PEDRO FARIA  quanto há questão colocado sobre a 
Zicofa pelo senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa informou que num dos casos os sócios 
são todos os mesmos, no outro caso um dos sócios é o mesmo, pelo que não há nenhuma 
especulação que é o que se pretende evitar. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 2551/01 PROC.º N.º 108/95- (fl. - 561) 
De MANUEL GAMEIRO JORGE E OUTROS, residente na Rua de São Martinho 

– Barreiro, freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar 
a efeito num bloco misto, situado na Avenida Marquês de Pombal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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 bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
2.º prever antecâmaras junto à porta de entrada da sala de condomínio e, 

na transição entre os comércios e as garagens do “p iso 0”, por questões de higiene e 
salubridade; 

3.º prever ventilação na sala de condomínio. 

** 

N.º 2552/01 PROC.º N.º 1672/97 - (fl. - 525) 
De GUERGIL – CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , LDA, 

com sede na Urbanização Encosta, Lotes 14 e 15, freguesia de Leiria, referente ao projecto 
de arquitectura de alterações de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 1 – Vale Lobos – 
Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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 ao abrigo do disposto no art.º 1 7.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, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não cumpre com o dispost o no art.º 1360.º do 
Código Civil e art.º 73.º do Regulamento Geral das Edificações urbanas, relativamente 
aos vãos e varandas no lado Nascente; 

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

** 
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N.º 2553/01 PROC.º N.º 714/98 - (fl. - 172) 
De RUI PEDRO DA COSTA MANSO E OUTRO, residente na Rua de Fátima, 

n.º 159 – Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, referente à reanálise do projecto de 
arquitectura de um edifício habitacional e comercial, a levar a efeito na Rua de Alcobaça, 
n.ºs 16 e 16A freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/10/2001, 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 di sposto na alínea 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,  tendo em conta os pareceres 
desfavoráveis emitidos pelo IPPAR – Instituto Portu guês do Património 
Arquitectónico e Sociedade Leiria Polis, e face ao disposto no art.º 2 do Decreto-Lei 
n.º 119/2000, de 4 de Julho. 

Mais delibera, dar conhecimento ao requerente dos p areceres emitidos 
pelas entidades acima referidas. 

** 
N.º 2554/01 PROC.º N.º 948/98 - (fl. - 270) 

De P.L.A. – PEÇAS, LDA, com sede na Urbanização da Estrada dos 
Marinheiros, Lote 1 – r/c, freguesia de Marrazes, e referente ao projecto de arquitectura da 
legalização das alterações levadas a efeito num armazém, situado em Moitas Altas - 
Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/10/2001, 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 legalização das alteraç ões levadas a efeito no armazém 
acima referido, devendo no prazo de 180 dias aprese ntar o seguinte: 

1.º certidão da Conservatória com a unificação de t odas as matrizes, de 
modo a constituir um único prédio; 

2.º planta de arranjos exteriores para a totalidade  da propriedade, face ao 
exposto no art.º 49.º do Regulamento do Plano Direc tor Municipal; 

3.º projectos de especialidade referente às alteraç ões propostas. 

** 

N.º 2555/01 PROC.º N.º 1570/98 - (fl. - 235) 
De MANUEL RODRIGUES PEREIRA CALÇAS, residente na Estrada dos 

Pinheiros, n.º 920, freguesia de Marrazes, referente ao seguinte: 
1.º projecto de arquitectura/licenciamento da legalização da alteração levada a 

efeito numa moradia unifamiliar, situada na Rua da Almuinha - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes; 

2.º projecto de arquitectura de muros, a levar a efeito no mesmo local. 



 

CMLeiria/Acta n.º 39 de 2001.10.24 

.001857-(8) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/10/2001, 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, o seguinte: 

1.º aprovar o projecto de arquitectura da legalizaç ão da alteração levada a 
efeito na moradia acima referida e autorizar o resp ectivo licenciamento, condicionado 
a: 

1.1 previamente à emissão da licença de utilização,  deverá verificar-se a 
execução das infra-estruturas de modo a garantir o alargamento do arruamento, 
devendo para o efeito medir-se 3,0m ao eixo, bem co mo 1,5m para execução de 
passeio, assim como garantir a utilização de materi ais idênticos aos existentes no 
local, relativamente aos passeios e alargamento ao arruamento, devendo ainda 
assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura dos muros, n as seguintes condições: 
2.1 a implantação deverá ser efectuada de acordo co m os alinhamentos 

definidos no ponto 1.1 ( 3,0m + 1,5m ); 
2.2 os pilares indicados no alçado Norte, não dever ão exceder 1,5m de 

altura; 
2.3 apresentar no prazo de 180 dias, duas colecções  completas de 

elementos rectificativos, relativos ao projecto de arquitectura. 

** 

N.º 2556/01 PROC.º N.º 1646/98- (fl. - 656) 
De FERNANDO & RODRIGUES – IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Rua Vale 

Barreiro, n.º 12 – Soutocico, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito no num bloco misto, situado na Urbanização Nova Leiria, Lote 21, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/10/2001, 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 acima referido, d evendo no prazo de 180 dias 
apresentar projecto de segurança e projecto de exau stão de fumos, contemplando o 
fogão a lenha. 

** 

N.º 2557/01 PROC.º N.º 729/99 - (fl. - 213) 
De ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO, residente em Caxieira, freguesia de Santa 

Eufémia, referente à reanálise do projecto de arquitectura/licenciamento da legalização das 
alterações levadas a efeito num estabelecimento de restauração e bebidas, situado no 
r/chão (fracção A) - Lote 53 – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/10/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no estabelecimento acima referido 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 apresentar declaração de responsabilidade técni ca pela execução da 
obra (n.º 4 da Portaria n.º 1115-B/94, de 15/12); 

3.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); 

4.º apresentar declaração de adjudicação do empreit eiro; 
5.º requerer licença de utilização (art.º 36º do RM OP); 
6.º fica sujeito às prescrições do Código Civil. 

** 

N.º 2558/01 PROC.º N.º 1553/99 - (fl. - 96) 
De IMOSOARES – COMPRA, VENDA E GESTÃO DE PROPRIEDADES , LDA, 

com sede na Avenida Marquês de Pombal, n.º 29A, freguesia de Leiria, referente à reanálise 
do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua de Santo António, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/10/2001, e face ao parecer 
favorável emitido pela Sociedade Leiria Polis, deli bera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia acima referida,  condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta à escala 1/1000 com a área da  propriedade delimitada 
na totalidade (escala 1/1000 e 1/200 coincidentes);  

2.º apresentar documento de posse rectificado, rela tivamente às 
confrontações indicadas; 

3.º indicar o sistema de ventilação dos WC interior es, de acordo com o 
art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificações Urb anas, devendo apresentar 
pormenorização relativa ao mesmo; 

4.º garantir o cumprimento do Decreto-Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro, no 
que se refere a: 

4.1  art.ºs 22.º e 47.º, relativamente à disponibil idade de água e meios de 
extinção de incêndios; 

4.2 n.º 2 do art.º 28.º, relativamente à parede gua rda fogo na cobertura; 
5.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil, no que se refere a 

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

construção, Garantia Bancária no valor de €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. ” 
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N.º 2559/01 PROC.º N.º 1608/99 - (fl. - 131) 
De ALBINO GASPAR DA COSTA, residente em Pocejal - Vermoil, referente ao 

pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito 
no Lote 70 – Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/10/2001, 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 acima referida,  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, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação deverá apresentar a totalidade dos  alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno, devendo a implantação ser efectuada de 
acordo com os alinhamentos definidos no processo de  loteamento (Lot. 6/97), de 
forma a garantir a largura do passeio prevista, não  devendo a altura dos muros 
laterais exceder 2.0m, de acordo com o previsto no art.º 25.º do Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

** 

N.º 2560/01 PROC.º N.º 458/2000 - (fl. – 210) 
De IMATLÂNTICO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍS TICOS, 

LDA, com sede na Rua de S. Francisco, n.º 7 – 2.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto 
de arquitectura/licenciamento da alteração da implantação de uma moradia, a levar a efeito 
no Lote 26 – Quinta da Carvalha - Carrasqueira, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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 alteração à implantação  da moradia acima referida e 
autorizar o respectivo licenciamento. 

** 

N.º 2561/01 PROC.º N.º 942/2000 - (fl. - 86) 
De ÁLVARO DE JESUS GASPAR, residente na Avenida Marquês de Pombal, 

Lote 4 – r/c - d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 14 – 
Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/10/2001, 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 corte com indicação da cota de solei ra, conforme previsto 
nos perfis C C´ e D D´ do processo de loteamento (L ot. 39/93); 

2.º reformular a largura do corredor do 1º andar de  forma a medir 1.10m, 
de modo a cumprir com o disposto no art.º 70.º do R egulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

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

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de estabilidade referente aos muros de sup orte de terras; 

5.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, garantindo a 
largura do passeio prevista, não devendo a altura d os muros laterais exceder 2.0m, de 
acordo com o previsto no art.º 25.º de Regulamento do Plano Director Municipal. 

** 

N.º 2562/01 PROC.º N.º 112/2001 - (fl. - 36) 
De ÁLVARO ALBINO – COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, LDA, com sede 

na Avenida Heróis de Angola, n.º 33 – r/chão, freguesia de Leiria, 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 e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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 di sposto na alínea 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,  considerando o parecer 
desfavorável emitido pela Sociedade Leiria Polis (d o qual deverá ser dado 
conhecimento ao requerente), e face ao disposto no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 
119/2000, de 7 de Julho. 

** 
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N.º 2563/01 PROC.º N.º 197/2001 - (fl. - 27) 
De ADELINO D’ASCENSÃO ANTÓNIO, residente no Largo do Armazém – 

Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura de três 
moradia em banda e muro de vedação, a levar a efeito na Rua Emídio Agostinho Marques – 
Casal Carolino, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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 moradias e muro acima referidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º prever o alargamento do arruamento do lado Sul de acordo com o 
indicado na planta de implantação à escala 1/200, b em como a execução de infra-
estruturas do referido espaço (arruamento, passeio e estacionamento) com materiais 
semelhantes aos existentes nas áreas envolventes, d e acordo com as indicações a 
fornecer pelos Serviços de Fiscalização de Obras Mu nicipais; 

2.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a, face aos espaços a 
ceder ao domínio público (para arruamentos) acima i ndicados; 

3.º garantir a cedência ao domínio público do espaç o destinado à via 
proposta e área para verde público do lado Norte da  propriedade, aquando da 
implementação do plano de pormenor de Leiria Norte;  

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

5.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 22. º do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à disponib ilidade de água e meios de extinção 
de incêndios); 

6.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 Abril, nomeadamente no que se refere a: 

6.1- Capítulo III (caracterização dos materiais); 
6.2- Capítulo IV, art.º 15.º devendo prever câmara corta-fogo junto ao 

acesso aos pisos superiores, art.ºs 16.º a 18.º rel ativamente ao controlo de ar e fumo 
nas câmaras corta-fogo e, art.º 20.º relativamente à sinalização de segurança; 

6.3- Capítulos VII e VIII, relativamente ao control o de ar e fumo nos pisos; 
6.4- Capítulo IX, relativamente aos meios de primei ra intervenção; 
7.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de setembro; 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
9.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. ”  
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10.º a implantação do muro a executar deverá cumpri r com os 
alinhamentos definidos no projecto apresentado e es tudos do Plano de Pormenor de 
Leiria Norte. 

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

** 

N.º 2564/01 PROC.º N.º 349/2001 - (fl. - 42) 
De BIGHOUSE – UTILIDADES, EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTO S 

IMOBILIÁRIOS, LDA, com sede na Estrada de Santo Antero, n.º 67 – Santo Antão - 
Batalha, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação, a levar a efeito no Lote 70 – 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  16/10/2001, 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 reformular o acesso de veículos, não devendo o mesmo interferir com 
os lugares de estacionamento, de acordo com definid o no processo de loteamento 
(Lot. 29/96); 

2.º apresentar projecto de muros de vedação, nomead amente; 
2.1 corte, não devendo as fundações dos muros propo stos exceder os 

limites da propriedade; 
2.2 alçados dos muros de vedação na sua totalidade,  à escala 1/100, com 

indicação do perfil original do terreno, perfil fin al interior e perfil final exterior, assim 
como indicação sucinta da implantação da moradia; 

2.3 garantir a largura do passeio e os alinhamentos  definidos no processo 
de loteamento, não devendo a altura dos muros later ais exceder 2.0m, de acordo com 
o previsto no art.º 25.º de Regulamento do Plano Di rector Municipal; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de €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 rampa de acesso às ga ragens não poderá 
interferir com o passeio exterior ao edifício. 

** 
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N.º 2565/01 PROC.º N.º 356/2001 - (fl. - 23) 
De TERESA MARIA LISBOA ABEL TEIXEIRA E OUTRA, residente na Rua 

Cidade Tokushima, lote 11 – 1.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alteração de um espaço comercial para restaurante, localizado num edifício 
situado na Rua Miguel Bombarda, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/10/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração do estabelecimento 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados no pa recer emitido pelo 
IPPAR – Instituto Português do Património Arqueológ ico (apresentação de termo de 
responsabilidade para instrução do processo junto d aquela entidade, devendo no 
caso de pretender a colocação de publicidade, o mes mo ser objecto de posterior 
licenciamento); 

2.º cumprir com as condições indicadas no parecer d o Centro de Saúde; 
3.º apresentar planta com indicação da utilização d os respectivos 

espaços; 
4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 

projecto de isolamento acústico, bem como projecto de segurança contra incêndios, 
face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional de Bo mbeiros. 

Mais delibera, dar conhecimento ao requerente dos p areceres emitidos 
pelas entidades consultadas e acima referidas. 

** 

N.º 2566/01 PROC.º N.º 510/2001 - (fl. – 15) 
De MANUEL DA FONSECA REIS, residente na Rua Barão de Viamonte, n.º 27, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de legalização de muros de 
vedação e, construção de terraço e canil, a levar a efeito no local acima referido. 

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 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 legalização dos muros, e construção do terraço e canil 
acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar acta de condomínio com autorização d os condóminos 
relativamente às obras pretendidas, não sendo aceit e a declaração apresentada para 
o mesmo efeito; 

2.º apresentar projecto de estabilidade no prazo de  180 dias. 

** 

N.º 2567/01 PROC.º N.º 526/2001 - (fl. - 34) 
De JOSÉ PEREIRA GASPAR, residente no Casal da Cruz, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a 
efeito na Serrada Nova, 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  19/10/2001, 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 acima referida,  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, 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 qu e a implantação seja efectuada de 
acordo com os alinhamentos previstos no projecto ap resentado e, de forma a garantir 
a largura do passeio prevista, não devendo a altura  dos muros laterais exceder 2.0m, 
de acordo com o previsto no art.º 25.º de Regulamen to do Plano Director Municipal. 

Delibera ainda que, previamente à emissão da licenç a de utilização deverá 
verificar-se a execução das infra-estruturas das ár eas cedidas (Proc. n.º 309/99), 
devendo para o efeito garantir o alinhamento no lad o Poente, assim como garantir a 
utilização de materiais idênticos aos existentes no  local, relativamente ao passeio e 
alargamento ao arruamento, devendo ainda assegurar uma eficiente drenagem de 
águas pluviais junto à berma. 

** 

N.º 2568/01 PROC.º N.º 617/2001 - (fl. - 28) 
De MANUEL DOS SANTOS PEREIRA, residente na Rua Coronel Pereira 

Pascoal, n.º 37 – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de 
arquitectura de moradias geminadas, a levar a efeito na Travessa Fonte das Bicas – Praia 
do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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 moradias acima referid as, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o alargamento dos arruamentos na envolve nte da propriedade 
em causa, de acordo com o indicado na planta de imp lantação bem como no pedido 
de viabilidade; 

2.º apresentar planta de implantação rectificada (e scala 1/1000), de acordo 
com o indicado na planta apresentada à escala 1/200  (garantindo o afastamento de 
6,0m da construção ao eixo do arruamento actualment e existente do lado Nascente); 

2.1 deverá igualmente prever a execução de arruamen to e passeio (do lado 
Nascente), garantindo 4,50m livres ao eixo do arrua mento actualmente existente, para 
alargamento da via e passeio (3,00m e 1,50m respect ivamente); 
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2.2 deverá ainda prever a continuidade do passeio a cima referido, com o 
passeio previsto no arruamento do lado Sul; 

3.º garantir os restantes perfis indicados e, dever ão ainda os referidos 
arruamentos (incluindo passeios e estacionamentos) ser devidamente executados 
com materiais semelhantes aos existentes na zona, d e acordo com as indicações a 
fornecer pelos Serviços de Fiscalização de Obras Mu nicipais; 

3.1 apresentar certidão da Conservatória com as par celas unificadas num 
único artigo matricial e, rectificada de acordo com  os espaços a ceder acima 
indicados; 

4.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício (arruamento do lado Nascente);  

5.º garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 1 5º e 45º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente às escadas que deverão 
ser dotadas de patamar intermédio; 

6.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 22. º do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à disponib ilidade de água e meios de extinção 
de incêndios); 

7.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, no que se refere a: 

7.1 Capítulo III (caracterização dos materiais); 
7.2 Capítulo IV (art.ºs 16.º a 18.º relativamente a o controlo de poluição de 

ar e fumo nas câmara corta fogo, art.º 20.º relativ amente à sinalização de segurança); 
7.3 Capítulos VII e VIII (relativamente ao controlo  da poluição de ar e fumo 

nos pisos); 
7.4 Capítulo IX (meios de primeira intervenção - ex tintores); 
7.5 Capítulo XII (drenagem de águas residuais); 
8.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

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

espaços a ceder ao domínio público bem como áreas e nvolventes do edifício, 
devendo prever a construção de colector para drenag em das referidas águas pluviais 
até um meio receptor adequado, com indicação da res pectiva secção de vazão e 
caudais de ponta do empreendimento, de acordo com o  disposto no art.º 194.º do 
Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

11.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €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 de utilização, 
deverão encontrar-se executadas as infra-estruturas  na envolvente do edifício. 

** 
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N.º 2569/01 PROC.º N.º 698/2001 - (fl. - 39) 
De HILÁRIO DOS SANTOS JERÓNIMO, residente na Estrada Nossa Senhora 

do Amparo, n.º 35, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia bifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito  no Lote 1A - Maligueira, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/10/2001, 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 reformular o sentido de abertura da porta de ac esso à cave no r/chão, 
de modo abrir no sentido de fuga pelo mesmo; 

2.º apresentar alçados da totalidade de muros de ve dação propostos, com 
indicação do perfil original do terreno; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de €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. ” 

6.º a implantação dos muros deverá ser efectuada de  acordo com os 
alinhamentos definidos no processo de loteamento (L ot. 1335/74) e garantir a largura 
do passeio prevista, não devendo a altura dos muros  laterais exceder 2.0m, de acordo 
com o previsto no art.º 25.º de Regulamento do Plan o Director Municipal. 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se o cumprimento do disposto no ad itamento n.º 3 ao alvará de 
loteamento n.º 36/74, relativamente à execução das infra-estruturas, devendo para o 
efeito garantir-se a utilização de materiais idênti cos aos existentes no local. 

** 

N.º 2570/01 PROC.º N.º 742/2001 - (fl. - 25) 
De OSVALDO DE JESUS COTEIRO, residente na Rua n.º 4 – n.º 28 – Várzea – 

Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura de alteração de um estabelecimento 
comercial para restauração e bebidas, localizado num edifício situado em Casal da Víbora – 
Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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 alteração a levar a efe ito no estabelecimento acima 
referido, devendo no prazo de 180 dias dar cumprime nto ao seguinte: 
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1.º apresentar elementos esclarecedores quanto ao d isposto no art.º 12.º 
do Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 01 de Abril, r elativamente à localização da 
conduta de evacuação de fumos na cozinha; 

2.º apresentar elementos esclarecedores quanto ao s istema de ventilação 
das instalações sanitárias interiores, de acordo co m o art.º 87.º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas; 

3.º apresentar projecto rectificado, de modo a prev er a compartimentação 
do vestiário; 

4.º apresentar elementos esclarecedores quanto ao n úmero de utentes 
previstos; 

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

6.º apresentar  projecto de segurança contra incêndios aprovado pel o 
Serviço Nacional de Bombeiros, face às alterações a presentadas; 

7.º apresentar  projectos de especialidade, incluindo: 
7.1 projecto de isolamento acústico; 
7.2 projecto de exaustão electromecânico de fumos e  gases. 
8.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 

qual deverá ser dado conhecimento ao requerente). 

** 

N.º 2571/01 PROC.º N.º 1020/2001 - (fl. - 47) 
De MARTINS & GAMEIRO, LDA, com sede na Rua dos Casais, n.º 15 – S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 62 – 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  19/10/2001, 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 indicar o sistema de ventilação da casa de banh o interior, de acordo 
com o art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas; 

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 €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. ” 
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Mais delibera informar que, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 29/96) e, 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2.0m, de acordo com o previsto no art.º 25. º do Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

** 

N.º 2572/01 PROC.º N.º 1128/2001 - (fl. - 24) 
De ROLANDO MANUEL DOMINGUES CASEIRO, residente na Ladeira da 

Costa – Almuinhas, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 1 – Rua da Paz - Brogal, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/10/2001, 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 acima referida,  condicionado ao seguinte: 

1.º indicar a localização do lote, nas plantas de o rdenamento e localização 
já apresentadas; 

2.º reformular as escadas da cave de acesso ao r/ch ão de modo a prever 
escadas enclausuradas, assim como prever antecâmara , por motivos de higiene e 
segurança (art.º 15.º do Regulamento Geral das Edif icações Urbanas ); 

3.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 RGEU; 

4.º apresentar corte com indicação dos limites de p ropriedade, assim 
como perfil natural do terreno; 

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

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, os muros nunca foram li cenciados, devendo 
apresentar projecto para a totalidade dos mesmos, c om indicação das construções 
existentes e propostas, assim como perfil original do terreno e eventuais aterros e 
desaterros. 

** 
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N.º 2573/01 PROC.º N.º 1129/2001 - (fl. - 24) 
De CÉLIA MARGARIDA DOMINGUES CASEIRO, residente na Ladeira da 

Costa – Almuinhas, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia unifamiliar, a levar a efeito no Lote 2 – Rua da Paz - Brogal, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/10/2001, 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 acima referida,  condicionado ao seguinte: 

1.º indicar a localização do lote, nas plantas de o rdenamento e localização 
já apresentadas; 

2.º reformular as escadas da cave de acesso ao r/ch ão de modo a prever 
escadas enclausuradas, assim como prever antecâmara , por motivos de higiene e 
segurança (art.º 15.º do Regulamento Geral das Edif icações Urbanas ); 

3.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 RGEU; 

4.º apresentar corte com indicação dos limites de p ropriedade, assim 
como perfil natural do terreno; 

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

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, os muros nunca foram li cenciados, devendo 
apresentar projecto para a totalidade dos mesmos, c om indicação das construções 
existentes e propostas, assim como perfil original do terreno e eventuais aterros e 
desaterros. 

** 

N.º 2574/01 PROC.º N.º 1137/2001 - (fl. - 23) 
De ALEXANDRE JOSÉ DE SOUSA LOURENÇO, residente na Rua do 

Valverde, n.º 171, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia unifamiliar, a levar a efeito na Rua do Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2001, 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: 
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Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7.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, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre com o alvará n.º 204 do p rocesso de loteamento 
n.º 57/77 (lote 2), no que se refere ao seguinte: 

1.1 à cave (o loteamento só prevê r/chão e andar); 
1.2 uso dos pisos (r/chão para arrumos e andar para  habitação); 
1.3 afastamentos (devendo para o efeito medir-se 6, 0m no tardoz e 5,0m da 

extrema do lote 1); 
2.º o projecto não prevê: 
2.1 um afastamento mínimo de 4,5m ao eixo do arruam ento ao longo de 

toda propriedade, de modo a permitir o alargamento da via para 6,0m (n.º 6 do art.º 
26.º do Regulamento do Plano Director Municipal), d evendo para o efeito medir-se 
3,0m ao eixo do arruamento, assim como 1,5m para ex ecução de passeio; 

2.2 pé direito mínimo de 2,2m nas escadas de acesso  à cave, conforme 
disposto no art.º 22.º do Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas; 

2.3 guarda de protecção no muro de suporte de terra s (alçado lateral 
esquerdo); 

3.º não apresentou corte e alçados, com indicação d os limites da 
propriedade e linha natural do terreno. 

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

** 

N.º 2575/01 PROC.º N.º 1157/2001 - (fl. - 41) 
De MARTINS & GAMEIRO, LDA, com sede na Rua dos Casais, n.º 15 – S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 67 – 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  19/10/2001, 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 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; 

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; 
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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. 29/96) e, 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2.0m, de acordo com o previsto no art.º 25. º do Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 2576/01 PROC.º N.º 31/2001 (fl 13) 
Acompanhado de uma vistoria efectuada a um edifício, situado na Rua Coronel 

Pereira Pascoal – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, acerca do estado de 
degradação em que o mesmo se encontra. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 179, de 03/10/2001 (do qual deverá ser dado conhecimento), delibera, 
por unanimidade, mandar notificar o proprietário do  edifício, ao abrigo do disposto na 
alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro, e parágrafo 1.º do 
art.º 10.º do Regulamento Geral das Edificações Urb anas, para no prazo de 15 dias, 
proceder à demolição do edifício em causa e remoção  dos entulhos daí resultantes. 

Mais delibera informar que, caso não cumpra, esta C âmara Municipal 
optará por realizar os referidos trabalhos directam ente ou por intermédio de terceiros, 
ficando nestes casos todas as despesas, incluindo i ndemnizações e sanções 
pecuniárias por conta do proprietário, conforme dis posto no art.º 157.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

Delibera ainda que, não haverá lugar à audiência do  interessado, ao abrigo 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 103.º do  CPA, por se tratar de uma decisão 
urgente. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 2577/01 PROC.º LOT. N.º 25/90 (fl.290) 
De José Paulo da Costa Caseiro, acompanhado de um requerimento da co-

proprietária ISABEL CRISTINA DA COSTA CASEIRO , residente na Rua da Carreira de 
Tiro, n.º 206-1.ºA em Marrazes-Leiria, solicitando uma alteração ao loteamento sito em 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 22.10.01 delibera p or unanimidade, aprovar o 
polígono de implantação e respectiva cota de soleir a dos lotes 7 e 8, dado tratar-se de 
uma alteração de pormenor de acordo com o art.º 36. º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 334/95 de 28 de Dezembro. 

O Aditamento ao respectivo alvará a emitir para alé m da alteração ao 
polígono de implantação, deverá também ter em conta  a deliberação camarária de 
09.05.01 e o facto do projecto de arquitectura que se deverá adequar à topografia do 
lote e a garagem não ter mais de um piso acima da c ota de soleira. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva  esteve ausente durante a 
discussão e votação deste assunto. 

** 

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 QUATRO 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DA PONTE DA RAM PA, 
FREGUESIA DE CARREIRA, SOUTO DA CARPALHOSA T – 101/ 98 
N.º 2578/01 Pela firma MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. e confirmado pelo DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.ºs 1, 2, 3, 4, 5T+ e 7R, da obra supra, no valor de €2.732,46 (547.809$00) + IVA.. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de €2.732,46 (547.809$00)  + IVA 

** 

CONSTRUÇÃO DO POSTO MÉDICO DOS MILAGRES T – 200/200 1 
N.º 2579/01 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do 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 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 48.000.000$00 e com um prazo de execução de 6 meses. 

Verifica-se que todos os concorrentes apresentam proposta para a realização da 
empreitada para um prazo de  6 meses, com excepção do concorrente Construções 
Henrique Simões, Lda que apresenta proposta para a realização da obra num prazo de 8 
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 55 % 11 Valores 

B) Valor Técnico da Proposta  45 %  9 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: 

REGICONSTROI, LDA 
No artigo 8.13 refere 5 unidades quando o correcto é de apenas 1 unidade; 
No artigo 20.2.1.1 não é solicitado qualquer preço, pelo que o montante 

constante deste artigo está a mais. 

FERNANDO SILVA & VIEIRA, LDA 
No produto das quantidades pelo preço unitário dos artigos 6.1.2; 16.2.1.2; 

16.3.1.5 e 21.5.2.2 verificam-se erros de cálculo; 
No artigo 20.2.1.1 não é solicitado qualquer preço, pelo que o montante 

constante deste artigo está a mais. 
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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 destes concorrentes corrigidas, passando as mesmas a ter os 
seguintes valores: 

REGICONSTROI, LDA 57.062.122$00 + IVA 
FERNANDO SILVA & VIEIRA , Lda 49.694.806$00 + IVA 

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 é a seguinte: 

 Preço  Valor Total  
Técnico 

REGICONSTROI, LDA    9,58 6,19 15,77 
FERNANDO SILVA & VIEIRA, LDA.   11,00 6,19 17,19 
QUIMLENA, LDA.   9,95 6,19 16,14 
CONST. HENRIQUE SIMÕES, LDA  10,95 3,56 14,50 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente FERNANDO SILVA 
& VIEIRA, LDA  obteve a melhor pontuação no presente concurso. 

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo valor 
da sua proposta , no montante de € 247.876,65 (49.694.806$00) + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à dispensa da audiência prévia dos concorrentes 
conforme previsto no n.º 3 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 adjudicar ao abrigo 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 a o concorrente FERNANDO SILVA 
& VIEIRA, LDA pelo valor de €247.876,65 (49.694.806 $00) + IVA, por ser o que reúne as 
melhores condições. 

Mais delibera dispensar a audiência prévia dos conc orrentes em 
conformidade com o n.º 3 do art.º 101.º do Dec-Lei n.º 59/99, prevista na alínea a) do 
n.º 1 do art.º 103º do CPA.  

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – VIRGÍNIA GORD O BATISTA – ENT: - 
2001/2668 
N.º 2580/01 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, 
qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento 
da pretensão. 
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A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 19/09/01. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – LUÍS MIGUEL F . DUARTE – ENT: - 
2000/8964 
N.º 2581/01 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, 
qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento 
da pretensão. 

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 29/08/01. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – ADRIANO  CARREIRA MENDES DA 
SILVA E OUTRO 
N.º 2582/01 Presente o ofício n.º 2854, de 26 de Setembro de 2001, do Centro de 
Emprego de Leiria, acompanhado de um pedido apresentado por ADRIANO CARREIRA 
MENDES DA SILVA e MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA FRANCISCO MENDES, residentes 
na Rua Principal, n.º 16, em Reixida – Cortes – Leiria, solicitando parecer para a criação de 
uma empresa na actividade de “Caixilharia de Alumínio”, a localizar em Reixida, freguesia 
de Cortes, concelho de Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Cortes constante do ofício n. º 254/2001, de 11 de Outubro, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade, ao abrigo da alínea a) do n.º 
2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 d e Março, emitir parecer favorável à 
criação da empresa pretendida devendo possuir insta lações adequadas e licenciadas 
para a sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º 2583/01 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos vinte e quatro dias do mês 
de Outubro de 2001, apresentando um total de Disponibilidades de €2.579.997,67 
(517.243.092$00) sendo de Operações Orçamentais €2.029.783,24 (406.935.000$00) e de 
Operações de Tesouraria €550.214,43 (110.308.089$00). 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – ESCOLA DE CONDUÇÃO ESPECIAL BATALHENS E, LDA. (TL-24-16) 
N.º 2584/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel orientador publicitário, o qual já se encontra colocado na Av. Dr. 
Francisco Sá Carneiro, cruzamento da Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, 
conforme foi verificado pelos Fiscais Municipais, embora a Câmara, em sua reunião de 
01/06/06, tenha deliberado indeferir o pedido. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ordenar, nos t ermos dos n.ºs 4 e 5 do 
artigo 20.º do Regulamento Municipal da Publicidade , a remoção da publicidade acima 
indicada, através dos seus Serviços, sendo da respo nsabilidade da requerente todas 
as despesas ocasionadas. 

** 

PUBLICIDADE – MARIA MARGARIDA DE JESUS MOREIRA (ITL -42-9-1) 
N.º 2585/01 Presente o processo referente à colocação de um toldo na rua de Tomar, n.º 
51- r/c , em Leiria, do qual foi constatado pelos Serviços de Fiscalização, que não foi  dado 
cumprimento ao parecer emitido pelo DU e transmitido à requerente, encontrando-se o 
mesmo instalado sem licenciamento. 

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 indeferir a pretensão,  com base no parecer do DU, que é 
do seguinte teor: 

“Pretende o requerente, na qualidade de arrendatário, do estabelecimento sito 
na Rua de Tomar, n.º 51, r/chão, licenciar a colocação de um toldo. 

O toldo pretendido não está instalado, com a sua parte mais baixa, a 2 metros 
do passeio, e por se localizar sobre um passeio de largura inferior a 2,00 metros, dista do 
seu limite menos de 0,40 metros, conforme exige o RMDP (artigo 27.º, alínea b). 

A projecção estrema do toldo relativamente ao passeio, é de 0,30 metros, 
distância que poderá aceitar-se (permitindo-se o seu aproveitamento), uma vez que é 
improvável que origine qualquer complicação rodoviária, pois estão habitualmente no local 
estacionados junto ao passeio veículos automóveis (em estacionamento longitudinal). 
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Assim, não deve licenciar-se tal como existe, impondo-se que seja levantado, de 
forma a distar do passeio, na sua parte desfavorável (passeio tem inclinação) 2,00, tendo 
para esse efeito 15 dias.” 

Mais delibera, ordenar da intenção de remover o ref erido toldo, conforme 
determina a alínea a) do n.º 2, do art.º 20.º do Re gulamento Municipal da Publicidade. 

** 

PUBLICIDADE - EUROPOSTER – PUBLICIDADE EXTERIOR ROT ATIVA, LDA.(TL-24-16) 
N.º 2586/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento  de um painel publicitário, a colocar na Av. Dr. João Soares, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ordenar, nos t ermos dos n.ºs 4 e 5 do 
artigo 20.º do Regulamento Municipal da Publicidade , a remoção da  publicidade 
acima indicada, através dos seus Serviços, sendo da  sua responsabilidade todas as 
despesas ocasionadas. 

** 

PUBLICIDADE - ANABELA DOS SANTOS TOMÁS (TL-24-16) 
N.º 2587/01 Em análise o processo supra  referenciado onde requer a renovação de dois 
anúncios luminosos , sitos na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 57, 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 indeferir a pretensão,  com base no parecer do IPPAR  
que é do seguinte teor:  

“1 Pretende-se colocar dois anúncios luminosos em dois troços de fachadas do centro 
histórico de Leiria. 

2 Os reclamos pretendidos têm 3 m e 4 m de comprimento, por 0,50 m de largura e são 
executados em acrílico, com cores como o azul, o laranja e o amarelo. 

3 Consideram-se estes reclamos extremamente inadequados, quer pelas suas dimensões, 
quer pelo seu material constituinte, bem como pela sua localização. Sugere-se que a 
nova solução reveja estes aspectos considerando se necessário uma alteração radical 
da proposta, optando-se por letras individuais em inox, toldos a colocar no espaço 
correspondente ao vão, serigrafias nos vidros das montras, ou qualquer outra solução 
que se integre da forma mais correcta possível neste troço de fachada. 

4 Em aditamento a remeter a esta Direcção Regional, deverão constar para além das 
peças desenhadas elucidativas da solução a adoptar, fotografias a cores do imóvel e sua 
envolvente. 
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5 Face ao exposto e ao abrigo da legislação aplicável – Lei 13/85 de 6 de Julho e D.L. 
445/91 de 20 de Novembro actualizado pelo 250/94 de 15 de Outubro 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. 
120/97 de 16 de Maio – propõe-se a NÃO APROVAÇÃO / AUTORIZAÇÃO desta 
colocação de reclamos.” 

** 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DA BANCA DE PEIXE FRESCO DO  PARQUE 
MUNICIPAL DE CAMPISMO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO – CONTRA TO (ITL-42-12-2) 
N.º 2588/01 Presente o processo em epígrafe referente à elaboração do contrato, onde a 
adjudicatária apresenta uma declaração de fiadora idónea a ser aceite pela Câmara, de 
acordo com o n.º 6 do respectivo Caderno de Encargos. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
reconhecer como fiadora idónea, a senhora Cecília M aria Lopes Pereira, para garantir 
a anuidade correspondente ao valor da adjudicação. 

** 
MERCADO MUNICIPAL - PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DE PARTE DE UMA BANCA 
(ITL-42-5-2) 
N.º 2589/01 Em análise o pedido de Marieta de Oliveira Bernardo, residente no Bairro da 
Integração, casa n.º 14, em Leiria, na qualidade de vendedora ambulante, solicitando que 
lhe seja permitido exercer a sua actividade à entrada do Mercado Municipal de Leiria, 
ocupando parte do lugar 418, pertencente a Maria de Fátima Gordo Neto, cuja autorização 
dada pela mesma, se encontra anexa ao processo, e, enquanto as suas graves limitações 
de saúde o permitirem. 

A Câmara, depois de analisar a referida pretensão, e, considerando  que se 
trata de um caso omisso no Regulamento dos Mercados  e Feiras do concelho de 
Leiria, delibera, por unanimidade, ao abrigo do § 1 , do artigo 1.º autorizar o pedido, 
enquanto as suas limitações de saúde o permitirem. 

** 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SEMANA DO CALOIRO (ITL-42 -7-1) 
N.º 2590/01 Presente o requerimento do representante da Associação de Estudantes da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, com sede no Morro do Lena, em Alto do 
Vieiro, Leiria, solicitando autorização para instalação de uma tenda com área de 46x42 m e 
um camião TIR, no recinto desportivo, junto do NERLEI, durante os festejos da semana do 
caloiro que decorrerão nos dias 7, 8 9 e 10 de Novembro do corrente ano. 

A Câmara delibera, por unanimidade: 
1- ceder o espaço como forma de apoio ao evento e a utorizar a colocação 

da tenda e do camião, de acordo com a alínea b), do  n.º 4 do art.º 64.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro; 

2- Informar os promotores de que devem promover o e ncerramento de 
todas as actividades até às 04.00 horas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO NOVE 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA – APOIO AO 1.º CEB 
DE PALMEIRIA 
N.º 2591/01 Presente o ofício n.º 1078 do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Caranguejeira, datado de 11.10.2001, que solicita a atribuição de verba para reforço, no 
mês de Setembro, ao serviço de vigilância aos alunos da Escola do 1.º CEB e Jardim de 
Infância de Palmeiria que, por motivo de obras, se deslocam diariamente para a Escola EB 
2,3 Dr. Correia Alexandre – Caranguejeira e Escola do 1.º CEB de Caldelas. 

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 g)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município gerir o p essoal não docente de educação 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, delibe ra, por unanimidade, transferir a 
verba de €209,50 (42.000$00) para o Agrupamento Ver tical de Escolas de 
Caranguejeira, para pagamento das despesas efectuad as com o serviço de vigilância, 
durante o mês de Setembro/2001. 
Rubrica orçamental 01 03 02 99 

** 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS/J. INF. DE AZOIA,  BARREIRA, CORTES 
E PARCEIROS - REFEITÓRIO 
N.º 2592/01 Presente o ofício n.º 305/01 do Agrupamento Horizontal de Escolas/J.Inf. de 
Azoia, Barreira, Cortes e Parceiros, datado de 2001.10.09, solicitando a verba de €2.414,18 
(484.000$00), referente ao refeitório, durante o mês de Setembro/2001. 

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 
Horizontal de Escolas/J.Inf. de Azoia, Barreira, Co rtes e Parceiros a verba de €2.414,18 
(484.000$00), com destino ao fornecimento das refei ções dos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, no mês de Setembro/01. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA – ESCOLA DO 1.º 
CEB DE CARANGUEJEIRA – REFEITÓRIO 
N.º 2593/01 Presente o ofício n.º 986 do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Caranguejeira datado de 27.09.2001, acompanhado da relação de almoços servidos aos 
alunos da Escola do 1.º Ciclo de Caranguejeira, durante o mês de Junho/01, no montante de 
€530,30 (106.315$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 Caranguejeira a verba de €530,30 (106 .315$00), relativa ao fornecimento 
das refeições dos alunos carenciados do 1.º Ciclo d e Caranguejeira, no mês de 
Junho/01. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CARANGUEJEIRA – ESCOLA DO 1.º 
CEB DE CALDELAS – REFEITÓRIO 
N.º 2594/01 Presente o ofício n.º 1001 do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Caranguejeira datado de 01.10.2001, acompanhado da relação de almoços servidos aos 
alunos da Escola do 1.º Ciclo de Caldelas, durante o mês de Junho/01, no montante de 
€101,26 (20.300$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 €101,26 (20. 300$00), relativa ao fornecimento 
das refeições dos alunos carenciados do 1.º Ciclo d e Caldelas, no mês de Junho/01. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEIT ÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2595/01 Presente o ofício n.º 2384/01 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS 
DE MACEIRA, datado de 2001/10/09, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, durante o mês de Setembro/2001, no 
montante de €193,61 (38.815$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 Maceira, a verba de €193,61 (38.815$0 0), relativa ao fornecimento das 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Maceira  n.º 1 e Maceira n.º 2, no mês de 
Setembro/2001. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 
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AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA – 1.º CEB DE SANTA 
CATARINA DA SERRA - REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2596/01 Presente o ofício n.º 1272/01 do Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins 
da Serra, datado de 2001.10.03, solicitando a verba de €576,64 (115.605$00), referente às 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Santa Catarina da Serra, durante o mês de 
Setembro/2001. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda a alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei N.º 169/99, 
de 18 de Setembro, delibera, por unanimidade, trans ferir para o Agrupamento Vertical 
de Escolas e Jardins da Serra a verba de €576,64 (1 15.605$00), com destino ao 
fornecimento das refeições dos alunos do 1.º Ciclo de Santa Catarina da Serra, no 
mês de Setembro/01. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DA SERRA – 1.º CEB DE 
CHAINÇA - REFEITÓRIO - DIE 38-3-2 
N.º 2597/01 Presente o ofício n.º 783/01 do Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins da 
Serra, datado de 2001.06.26, solicitando a verba de €258,88 (51.900$00), referente às 
refeições servidas aos alunos do 1.º CEB de Chainça, durante o ano lectivo 2001/2002. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea b ) do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei, é competência dos órgãos do município assegura r a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, e considerando ainda a alínea d) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei N.º 169/99, 
de 18 de Setembro, delibera, por unanimidade, trans ferir para o Agrupamento Vertical 
de Escolas e Jardins da Serra a verba de €258,88 (5 1.900$00), com destino ao 
fornecimento das refeições dos alunos do 1.º Ciclo de Chainça, no ano lectivo 
2001/2002. 
Rubrica orçamental 01 02 06 01 

** 

REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS EST ABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSI CO E SECUNDÁRIO, 
BEM COMO RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS – REPRESENTANTES DA AUTARQUIA 
LOCAL NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE E ASSEMBLEIA DE ES COLA DOS 
AGRUPAMENTOS 
N.º 2598/01 A Câmara delibera, por unanimidade, nos  termos do n.º 2 do art.º 8.º do 
CAP.II do regime de autonomia, administração e gest ão dos estabelecimentos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundá rio, constante do Decreto-Lei n.º 
115-a/98, de 4 de Maio designar os seguintes elemen tos para integrarem a Assembleia 
de Escola dos Agrupamentos: 
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- Agrupamento de Escolas de:  

- Leiria e Barosa     Presidente da Junta de Freguesi a de 
Leiria 

- Barreira, Azoia, Cortes e Parceiros  Presidente da Junta de Freguesia de 
Barreira 

Uma outra forma de organização poderá ser encontrad a por cada comunidade 
educativa aquando da aprovação do Regulamento Inter no do Agrupamento, 
nomeadamente no que respeita ao n.º de representant es da autarquia na Assembleia 
de Escola. 

** 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 1.º CICLO – APOIO À ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR E 
ACTIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS 
N.º 2599/01 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que é do 
seguinte teor: 

“1- Em Portugal, na década de 90, e concretamente no concelho de Leiria, ocorreram 
mudanças profundas que obrigaram as escolas a responder a novos e importantes desafios 
e que têm a sua origem quer nas mudanças demográficas, quer nas transformações da 
estrutura familiar. Relativamente a esta última, quando a comparamos com a estrutura 
familiar de há anos atrás algumas diferenças são notórias: 

 - a inexistência de família alargada (composta por pais, filhos e avós...); 
 - o aumento das famílias monoparentais; 
 - a ausência dos avós (há cada vez mais crianças privadas do convívio diário e 
continuado dos avós); 
 - os pais passam menos tempo com os filhos; 

- alteração da situação profissional das mulheres portuguesas (aumento significativo 
das mulheres que trabalham fora de casa); 

2- No sentido de proporcionar condições para a promoção do sucesso educativo, 
urge intervir em vertentes tão específicas como a questão das refeições e a questão da 
ocupação de tempos livres das crianças em idade de frequência do pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico; 

3- Relativamente às crianças do pré-escolar, existe um programa específico 
“Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré - Escolar” que, grosso modo, resolve as 
duas preocupações apontadas e que no nosso concelho tem, gradualmente, envolvido 
maior número de crianças; 

4- Contudo, verifica-se a inexistência de programas e apoios relativamente às 
crianças do 1.º ciclo do ensino básico. Mais grave ainda, uma criança que transita do pré-
escolar para o 1.º ciclo “perde benefícios”, isto é, deixa de estar abrangido por qualquer 
benefício nestas vertentes. 

5- O entendimento da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
relativamente à gestão dos refeitórios dos estabelecimentos da educação pré-escolar e do 
ensino básico é o seguinte: 
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a)  “* Devem ser alargadas ao 1.º ciclo, as actuais medidas aplicadas à educação 
pré-escolar; 

• Há que prever novos refeitórios e rever quadros de pessoal; 

• É indispensável regulamentar situações «avulsas» que os Municípios têm 
vindo a assumir;” (XII Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, 4ª Secção, Educação, Vilamoura, 6 de Maio de 2000); 

b ) Ainda no que diz respeito a comparticipações, devem ser alargadas ao 1.º ciclo, 
incluindo “quando for caso disso, verba que permita assegurar um complemento 
de horário – Esta vertente (complemento de horário nas escolas do 1.º ciclo), 
porque depende das instalações e das necessidades concretas do município, 
deve ser considerada competência não universal e portanto exercido em regime 
de parceria, nos termos do artigo 8.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro;” (XII 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 4ª Secção, 
Educação, Vilamoura, 6 de Maio de 2000); 

c) A Circular 10/2001, da ANMP, de 02-02-2001, relembra as posições do XII 
Congresso sobre o processo de transferência de competências para os 
municípios, no domínio da educação: “No domínio da educação, cujo processo 
de transferência de competências terá que ser necessariamente gradual, 
salientamos, como fundamentais e condicionantes, os seguintes aspectos: 

• A elaboração das cartas escolares, o que impõe a publicação de um diploma 
legal específico e o respectivo financiamento; 

• A consolidação das responsabilidades no âmbito da educação pré-escolar; 

Sem ser ultrapassada esta primeira fase, não serão assumidas quaisquer outras 
responsabilidades previstas na Lei, quer as relativas ao 1.º ciclo do ensino básico, e muito 
menos, as respeitantes aos 2.º e 3.º ciclos.” 

6- Pontualmente, tem a CML minimizado determinadas situações de carência 
directamente ou através de parcerias com algumas instituições: juntas de freguesia, 
agrupamentos de escolas e associações de pais. 

7- Neste contexto, tem sido prática da CML assegurar: 

a) Aos alunos utentes dos refeitórios escolares (escolas do 2.º e 3.º ciclos e 
secundárias) 

a1- alunos subsidiados (escalão A)- pagamento integral da refeição 
(235$00+45$00= 280$00) 

a2- alunos subsidiados (escalão B)- pagamento de 50% 
(120$00+45$00=165$00) 

a3- restantes alunos- pagamento da taxa adicional (45$00) 
b) Outros espaços 

b1- apetrechamento com algum material indispensável para as cozinhas 
(bancadas, máquina de lavar louça, frigorífico, fogão, exaustor, arca congeladora, gás; 

b2- renovação de botijas de gás; 

b3- apetrechamento com mesas e cadeiras (quando necessário); 

b4- aos utentes destes espaços o mesmo que referido em a1, a2, a3  
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8- Contudo, continuam a verificar-se situações de desigualdade quando, por 
exemplo, uma comunidade educativa avança com o serviço de refeições e o preço unitário 
por refeição é bastante mais elevado do que o praticado nos refeitórios escolares, 
nomeadamente em estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário 
(situação referida em 7); 

9- No sentido de diminuir tais desigualdades, e para além do enunciado no ponto 
7, proponho para este ano lectivo de 2001/2002: 

I- SERVIÇO DE REFEIÇÕES 

a) contabilização total dos custos do serviço de refeição (transporte, recursos 
humanos, custo da refeição...), em cada comunidade educativa; 

b) pagamentos: 

b.1- por parte do aluno/famílias-  

- alunos subsidiados (escalão A)- isenção de pagamento  

- alunos subsidiados (escalão B)- pagamento de 50% do valor referido 
em 7.1 (120$00); 

- restantes alunos- pagamento do valor da senha de refeitório escolar 
(235$00); 

b.2- por parte da CML- 

- pagamento total da refeição (escalão A); 

- pagamento da diferença entre os 120$00 e o custo real da refeição (escalão B); 

- pagamento da diferença entre os 235$00 e o custo real da refeição (alunos não 
subsidiados) 

 A entidade que assume o serviço de refeições deverá submeter para 
apreciação da Câmara o programa do serviço, do qual devem constar os seguintes 
elementos: entidade responsável, n.º de contribuinte, n.º de alunos abrangidos e escola/s de 
origem, encargos e custo efectivo das refeições. 

A CML, mensalmente, procederá à transferência das verbas correspondentes. 

A proposta enquadra-se no Plano de Actividades 01020601, código orçamental 
0801050101. 

II – PROGRAMAS DE COMPLEMENTO DE HORÁRIO 

a)- Considerando a importância crescente que as actividades sócio-educativas e de 
complemento de horário assumem no desenvolvimento integral e saudável das crianças, 
bem como na prevenção de comportamentos desviantes, propõe-se: 

a1- para apetrechamento/aquisição de materiais- verba de 100.000$00 por 
programa; 

a2- comparticipação de 500$00/mês, por aluno inscrito no programa; 

a3- comparticipação de 1.000$00/mês, por aluno carenciado inscrito no programa. 

As verbas serão transferidas em 3 prestações, sendo a 1ª conjuntamente com a 
verba de apetrechamento, no início do programa. 
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A proposta apresenta coerência com o Plano de Actividades, 01990402, código 
orçamental 0801070302.” 

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 as alíneas  b) e e) do n.º 3 do art.º 19.º da 
citada Lei, é competência dos órgãos do município a ssegurar a gestão dos refeitórios 
do ensino básico bem como apoiar o desenvolvimento de actividades 
complementares de acção educativa na educação pré-e scolar e no ensino básico, e 
considerando ainda as alíneas e) do n.º 1 e d) do n .º 4 do art.º 64.º da Lei N.º 169/99, de 
18 de Setembro, delibera, por unanimidade, .aprovar  a Proposta apresentada. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 2600/01 Presente o ofício do Núcleo Sportinguista de Leiria, datado de 2001/09/19, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para os dias 03 e 17 de 
Novembro/2001, para deslocação da equipa a disputar o Campeonato Nacional da II Divisão 
de Futsal. 

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

** 

INATEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO D A CML - DIE 38-5 
N.º 2601/01 Presente o ofício do INATEL – Delegação de Leiria, datado de 2001/09/17, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o dia 4 de 
Novembro/2001, para deslocação dos participantes ao Passeio Pedestre, a Mira de Aire. 

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. 

** 

CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO DO SOUTOCICO – PEDIDO  DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 2602/01 Presente o ofício do Clube Recreativo e Desportivo do Soutocico, datado de 
2001/10/18, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares) para o dia 18 
de Novembro/2001, para deslocação a Lisboa, com o objectivo de assistir ao espectáculo no 
Teatro Politeama “Amália”. 

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. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

RECEPÇÃO AO CALOIRO 2001 
N.º 2603/01 Pelo Senhor Vereador, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o fax, datado de 
23.10.2001, da Comissão Organizadora da Recepção ao Caloiro de Leiria, que solicita apoio 
logístico e financeiro para a realização da Recepção ao Caloiro que decorrerá de 7 a 10 de 
Novembro do corrente ano. 

Para o efeito, propõe o Senhor Vereador da Juventude e Desporto, Dr. Paulo 
Rabaça, que se atribuam os seguintes apoios: 

- Pavimento do recinto devidamente preparado (tout venant miúdo e pó de pedra); 
- Montagem de rede de abastecimento de água e de esgotos no recinto; 
- Electrificação e montagem de armaduras e tomadas nas barracas a colocar no recinto; 
- Assistência técnica diária (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas no recinto 

(das 21 horas até ao encerramento das festividades); 
- Iluminação da zona exterior do recinto (6 a 8 projectores); 
- Transporte de  grades metálicas para o recinto; 
- Limpeza diária do recinto; 
- Recolha diária dos despojos inerentes às casas de banho móveis colocadas no recinto; 
- Disponibilização de 7 espaços dos outdoors/muppies da J.C. Decaux (1,76 x 1,20 mts) 

existentes na Cidade de Leiria; 
- Recolha do lixo decorrente do Desfile do Caloiro (8 de Novembro); 
- Apoio financeiro de 500.000$00 para fazer face às despesas com a organização, a 

atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Leiria 

- Solicitação de reforço policial durante a Recepção e Desfile do Caloiro à Polícia de 
Segurança Pública, bem como da presença dos Bombeiros Municipais de Leiria no local 
da Recepção. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que de a cordo com a 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 , delibera por unanimidade, e de 
acordo com a competência que lhe é conferida pela a línea a) do n.º 4, do art.º 64.º da 
Lei 169/99, de 18 de Setembro atribuir à Associação  de Estudantes da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Leiria um subsídio de €2. 493,99, ou seja, 500.000$00 
(Quinhentos Mil escudos) para prossecução do evento  em epígrafe que é de interesse 
municipal. 

Mais delibera conceder os restantes apoios solicita dos. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

IV SEMANA DAS MARIONETAS 
N.º 2604/01 Pela Divisão da Cultura foi presente a informação que abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

N.º 99/2001 

Assunto: Projecto Intermunicipal “IV Semana das Marionetas” 

Com o objectivo de promover e divulgar uma vertente de Teatro “Teatro de 
Marionetas”, vai decorrer de 05 a 24 de Novembro de 2001, pelo 4º ano consecutivo, o 
Projecto Intermunicipal “IV Semana das Marionetas”. 

Trata-se de um projecto de animação cultural, da responsabilidade das Câmaras 
Municipais de Leiria, Marinha Grande e Pombal, com o objectivo de promover a arte das 
Marionetas, que, pelas suas características, possui um carácter pedagógico de  grande 
valor, que importa divulgar e preservar. Com um elevado número de espectáculos, 
realizados na sua maioria para os alunos das Escolas das Freguesias dos respectivos 
Concelhos e nos finais de semana nas Colectividades dos Concelhos. 

Pelas suas características, o projecto envolve alguns milhares de crianças e 
adultos, que anualmente neste período, procuram reviver a arte das marionetas.” 

A Câmara Municipal, apreciou a informação N.º 99/20 01, da Divisão da 
Cultura, sobre o Projecto Intermunicipal “IV Semana  das Marionetas” e atendendo ao 
carácter pedagógico do mesmo, delibera por unanimid ade, ao abrigo da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, art.º 64-nº 4, alínea b, e de ac ordo com o Plano de Actividades a 
aprovação do programa e respectivo orçamento, no va lor de €21.672,77 (4.345.000$00) 
de acordo com o mapa abaixo transcrito: (rubricas d o Plano de Actividades 02010506 
e 02010517) 

 

IVª Semana das Marionetas 
 

Preço do Espectáculo Data Horário Grupo Espectáculo Local 
 

EUR. Escudos 
5 14:00 H Teatro de 

Marionetas do 
Porto 

Óscar Salão Paroquial da 
Azoia 

1.246,99 250.000$00 

6 09:00 H 
 
 

10:30 H 
 

14:00 H 

Robertos & 
Comp.ª 
 
Teatro Del Molino 
- Itália 
Robertos & 
Comp.ª 

Pedro e o Lobo 
 
 
“Histórias de 
Encantamento” 
Pedro e o Lobo 

Salão Paroquial da 
Bajouca 
Escola do 1º CEB da 
Barosa 
Salão Paroquial de 
Chãs – Regueira de 
Pontes 

399,04 * 
 
 

4.239,78 * 
 

399,04 
 

80.000$00 
 
 

850.000$00 
 

80.000$00 

7 10:30 H 
 

13:30 H 

Teatro Del Molino 
- Itália 
 

Histórias de 
Encantamento 

Cercilei- Pinheiros - 
Marrazes 
Centro Cultural e 
Recreativo 
Bidoeirense 
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8 10:00 H 
 
 

13:30 H 

Teatro Del Molino 
-Itália 

Histórias de 
Encantamento 
 

Associação de 
Promoção Social da 
Chainça 
Salão da Junta de 
Freguesia da 
Memória 

  

12 09:30 H 
14:00 H 

Beto Hinça 
Kobachuk- 
Teatro de 
Marionetas - 
Brasil 

Magia Musical Escola E.B. 1,2,3 de 
Santa Catarina da 
Serra 

3.990,38 * 800.000$00 

13 09:30 H 
 

14:00 H 

Beto Hinça 
Kobachuk- 
Teatro de 
Marionetas - 
Brasil 

Magia Musical 
 
 

Salão Paroquial do 
Coimbrão 
Cine Teatro de 
Monte Real 

  

14 09:30 H 
 

14:00 H 
 

Mestre Filipe e as 
Suas Marionetas 

A Festa dos 
Continentes 

 Escola E.B.2.3/ CEC 
Maceira  
 

2.593,75* 520.000$00 

15 09:30 H 
13:30 H 

Os Valdevinos –
Teatro de 
Marionetas 
 

Bela Adormecida Salão Paroquial de 
Amor 
 
Marrazes 

748,20* 150.000$00 

16 09:30 H 
 

14:00 H 
 

21:00 H 

Trulé – 
Investigação de 
Formas 
Animadas 
 
Laura Kibel -Itália 

Variações de 
Marionetas em 
Redor da Música 
 
Vá Dove Ti Porta 
II Piede 

Centro Social e 
Paroquial Paulo VI- 
Leiria 
 
Salão Paroquial de 
Cortes 
Auditório da Junta de 
Freguesia do Arrabal 

823,02 * 
 
 
 
 

1.346,75* 
 
 
 
 

165.000$00 
 
 
 
 
270.000$00 

17 21:00 
 

Laura Kibel –
Itália  

Vá Dove Ti Porta 
II Piede 

Clube Cultural e 
Recreativo “Sete 
Arcos” – Agodim - 
Colmeias 

  

18 11:00H Tanxarina -
Espanha 
 
 

Titiricircos Salão Paroquial da 
Ortigosa  

690,32* 140.000$00 

19 09:30 H 
 

14:00 H 

Beto Hinça 
Kobachuk- 
Teatro de 
Marionetas -
Brasil 

Magia Musical 
 
Magia Musical 

Milagres 
 
Salão da Junta de 
Freguesia da 
Boavista 

  

20 09:30 H 
 

14:00 H 

Mestre Filipe e as 
Suas Marionetas 

A Festa dos 
Continentes 

Salão Paroquial  dos 
Parceiros 

*  

21 09:30 H 
13:30 H 

 

Trinoceria - 
Espanha 
 

Titiricircos Cave do Lar Padre 
Francisco António 
Lopes - Souto da 
Carpalhosa 

3.491,59* 700.000$00 
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22 09:30 H 
 

13:30 H 

Trinoceria - 
Espanha 
 

Titiricircos Salão Paroquial de 
Monte Redondo 
Associação 
Recreativa 
Andrinense – 
Andrinos - Pousos 

  

23 09:30 H 
13:30 H 
21:00 H 

Alberto Di 
Bastiani e 
Pierpaolo Di 
Giusto-Itália 

Il Circo Tre Dita  
 
 

Salão Paroquial da 
Barreira 
Salão da Casa do 
Povo de Carvide 
Auditório do Centro 
Cultural  da 
Caranguejeira  

1.695,91* 340.000$00 

Total     21.672,77 4.345.000$00 

* Inclui Vários  Espectáculos de Cada Grupo  

Mais delibera providenciar as condições logísticas para a realização dos 
espectáculos assim como o alojamento e alimentação necessárias aos grupos 
participantes 

** 

IV COLÓQUIO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 
N.º 2605/01 Pela Divisão da Cultura foi presente a informação que abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

N.º 100/2001 

ASSUNTO: IV Colóquio sobre História de Leiria e sua Região 

A Divisão da Cultura está a preparar a quarta edição do Colóquio de História de 
Leiria, prevista em plano de actividades com a verba de 1.700.000$00. 

A ideia de perspectivar o século XX, numa primeira fase através do contacto 
visual e material com a exposição realizada no ano transacto, incentivou-nos depois para a 
dinamização da 4ª edição do Colóquio de História, dedicada exclusivamente à história 
contemporânea de âmbito local e regional. 

Para tal foi convocada uma comissão científica constituída por representantes de 
organismos culturais locais e um Professor da Universidade de Coimbra. 

Foi efectuada uma primeira divulgação e diversos convites dos quais obtivemos 
um conjunto de comunicações com importância cientifica para a historia regional e nacional. 
A programação segue em anexo. 

Será determinante a posterior publicação das actas do colóquio a fim de divulgar 
ao público em geral e às instituições de ensino e investigação, o conteúdo dos estudos aqui 
apresentados. 

Neste sentido propomos a realização deste evento com a seguinte previsão de 
custos e apoios, sendo que todos os participantes pagam uma inscrição de 4.000$00 . 
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Previsão de Custos: IV COLÓQUIO 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO NECESSÁRIOS ORÇAMENTO  

Divulgação (200 Cartazes + 1000 Desdobráveis de divulgação do 
evento) 

€1.007,57 
202.000$ + IVA 

Divulgação (1300 Desdobrável com programação + 4 lonas para 
exterior) 

€1.068,62 
214.240$ + IVA 

Jantar oferecido aos Participantes e Convidados (previstas: 100 
pessoas) 

€13,36 
2.678$p/ pessoa 

Destacamos os seguintes apoios a este evento, Arquivo Distrital de Leiria, Cedência do 
auditório, material necessário para projecção de imagens e som; cedência de instalações, 
.Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, Cedência do auditório e material necessário para 
projecção de imagens e som, Região de Turismo, Folhetos de divulgação do património 
natural e cultural do concelho e região, Escola Profissional de Leiria,  Serviço de bar e BP, 
Oferta de Pastas para colocar a documentação dos participantes 

A Câmara Municipal apreciou informação da Divisão d a Cultura sobre o IV 
Colóquio sobre História de Leiria e sua Região (inf .100/2001), agendado para 9 e 10 de 
Novembro, tendo em conta que o mesmo tem como objec tivos a promoção e 
divulgação da investigação histórica e cultural do concelho e regiões limítrofes, 
delibera por unanimidade de acordo com a Lei n.º 15 9/99 de 14 de Setembro art.º 13.º, 
alínea e) e Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, art.º 64º, po nto 4, alínea b), aprovar o 
programa proposto( que segue em anexo) assim como o  respectivo orçamento. Mais 
delibera criar as condições logísticas necessárias ao desenvolvimento do programa, 
suportando os custos de alojamento e alimentação ne cessárias aos participantes, a 
execução em tipografia dos programas e a execução d e 4 faixas de divulgação do 
programa assim como a posterior realização e impres são das actas do IV Colóquio. 

** 
PONTO NÚMERO DOZE 

DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS LOTES 7 E 9 DA ZICOFA 
N.º 2606/01 Foi presente, pelo Sr. Vereador Eng.º Pedro Faria, o ofício com a entrada n.º 
18240 da Larantigo – Sociedade de Construções, SA. que solicita à Câmara Municipal de 
Leiria que prescinda do direito de preferência que lhe está consignado na cláusula 12ª. dos 
contratos-promessa de compra e venda dos lotes da Zicofa. 

A Câmara Municipal de Leiria delibera por unanimida de, não prescindir 
deste direito e, pelo contrário, exercê-lo pelo val or da licitação. 

** 
PONTO NÚMERO TREZE 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AMOR 
N.º 2607/01 Pela Comissão de Toponímia foi presente a informação que abaixo se 
transcreve: 
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“Proposta de Toponímia 

Freguesia de Amor 

A Comissão de Toponímia, acordou em sua reunião de 2001.10.10, propor à Câmara 
Municipal a atribuição dos topónimos abaixo designados: 

No Lugar de COUCINHEIRA 
RUA DAS COVAS  – Com início na Rua Central e com fim na Rua do Brejo; 
Este local é conhecido por COVAS, porque antigamente foi um local agrário. 
TRAVESSA DAS COVAS  – Com início na Rua das Covas e com fim na Rua do Brejo; 
TRAVESSA DA RUA DO COMÉRCIO  – com início na Rua do mesmo nome e sem saída; 
Local assim conhecido, porque antigamente aí apareceu o primeiro mercado e mais tarde as 
lojas de comércio. 
RUA DO FUTURO – com início na Rua da Arroteia e com fim na Rua Campo de Futebol; 
Este nome foi escolhido, por ser uma zona de desenvolvimento urbano naquela freguesia.” 

A Câmara depois de analisar a proposta apresentada e concordando com a 
mesma, delibera por unanimidade, aprovar a atribuiç ão dos Topónimos acima 
transcritos. 

** 
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: 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ARRAIAL ACADÉMICO 
- PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO MARINGÁ - TARIFÁRIO 
- RECTIFICAÇÃO – REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA EM DE S.  

ROMÃO À LOUREIRA – TROÇO DE LAGOA DO ARRABAL À CHAI NÇA 
– 2.ª FASE T-1/97 

- PAGAMENTOS 

** 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ARRAIAL ACADÉMICO 
N.º 2608/01 Presente fax da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (AEESTG), que pretende organizar um Arraial 
Académico no Largo Cândido dos Reis, com o objectivo de receber os caloiros deste ano 
lectivo, no dia 30 do corrente. 

A organização solicita autorização para música ao vivo, a cargo de tunas 
académicas, e ocupação da via pública entre as 18h00 e as 3h00 do dia seguinte. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ocu pação da via pública 
no Largo Cândido dos Reis, de acordo com o solicita do pela AEESTG. No que diz 
respeito à musica ao vivo, a autorização da Câmara é válida apenas até às 24h00 do 
dia 30, não devendo o ruído ultrapassar os níveis p ermitidos por Lei. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 
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PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO MARINGÁ - TARIFÁRIO 
N.º 2609/01 Considerando que o Parque de Estacionamento do Maringá se encontra 
concluído e que será inaugurado no próximo dia 26 do corrente. 
Considerando que o valor das taxas constantes na Escritura pública de “Constituição de 
direito de superfície em subsolo – construção e exploração do parque público de 
estacionamento subterrâneo, para viaturas ligeiras, do Mercado/Centro Comercial Maringá”, 
assinada entre a Câmara Municipal de Leiria e a SOCOPARQUE, é referente a 1996. 
Considerando que, de acordo com os pontos 4.º e 6.º da cláusula VIII do referido contrato, 
as alterações anuais das taxas devem ser comunicadas à Câmara Municipal para parecer 
vinculativo sobre os aumentos. 

A SOCOPARQUE envia proposta do valor das taxas a serem cobradas no 
Parque de Estacionamento do Maringá, para parecer da Câmara Municipal de Leiria. 
 

Horário Diurno
(Das 08h ás 20 h) Euros Escudos Euros Escudos

1ª Hora (ou fracção) 0,70 € 140 Esc. 0,70 € 140 Esc.

2ª Hora (ou fracção) 0,80 € 160 Esc. 1,50 € 300 Esc.

3ª Hora (ou fracção) 0,90 € 180 Esc. 2,40 € 480 Esc.

4ª Hora e seguintes 1,00 € 200 Esc. 3,40 € 680 Esc.

Máx. por dia 6,00 € 1.203 Esc. 6,00 € 1.203 Esc.

Horário Nocturno
(Das 20h ás 08 h) Euros Escudos Euros Escudos

Por Hora (ou fracção) 0,50 € 100 Esc. 0,50 € 100 Esc.

AVENÇA MENSAL NOCTURNA 28,43 € 5.700 Esc.
Dias úteis das 18,00 ás 09,00 + S/D/F 24 Horas

AVENÇA MENSAL DIURNA 64,84 € 13.000 Esc.
Todos os dias das 08h ás 20 h

AVENÇA MENSAL 24 HORAS 87,29 € 17.500 Esc.

AVENÇA SEMESTRAL DIURNA 407,02 € 81.600 Esc.     

Todos os dias das 08h ás 20 h

AVENÇA SEMESTRAL NOCTURNA 169,59 € 34.000 Esc.     

Dias úteis das 18,00 ás 09,00 + S/D/F 24 Horas

AVENÇA MENSAL 24 HORAS 542,44 € 108.750 Esc.   

AVENÇA ANUAL DIURNA 813,79 € 163.150 Esc.   

Todos os dias das 08h ás 20 h

AVENÇA ANUAL NOCTURNA 339,18 € 68.000 Esc.     

Dias úteis das 18,00 ás 09,00 + S/D/F 24 Horas

AVENÇA ANUAL 24 HORAS 1.084,89 € 217.500 Esc.   

PARQUE MARINGÁ

POR HORA ACUMULADO

ESTACIONAMENTO PERIÓDICO (SEM RESERVA DE ESPAÇO)

TARIFÁRIO
POR HORA ACUMULADO
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A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o s preços 
apresentados pela SOCOPARQUE para o corrente ano qu e, de acordo com o contrato 
referido em epígrafe, termina no dia 31 de Março de  2002. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

RECTIFICAÇÃO – REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA EM DE S.  ROMÃO À 
LOUREIRA – TROÇO DE LAGOA DO ARRABAL À CHAINÇA – 2. ª FASE T 1/97 
N.º 2610/01 Na deliberação n.º 2457/01 a folhas .001786-(26) da reunião de 10 de 
Outubro de 2001 da Câmara Municipal de Leiria, contem imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê  “(...) Pela firma BOSOGOL, Construções e Obras Públicas, 
Lda. (...) “ deve ler-se  “(...) Pela firma João Cerejo dos Santos (...)“. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, proceder à 
rectificação respectiva. 

** 

PAGAMENTOS 
N.º 2611/01 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 17 a 24 de Outubro  correspondente às autorizações 
n.ºs 9681 a 10123, no montante de €2.255.332,66 (45 2.153.603$00). 

** 

ENCERRAMENTO 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram quinze horas e quinze minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, ACÁCIO MONTEIRO DOS SANTOS, Chefe de Repartição 
mandei escrever e subscrevo. 

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE REPARTIÇÃO 

___________________________ 
 
 


