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ACTA N.º 30 
Aos dezasseis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e um, no Salão Nobre 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 
A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 

JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

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

ARQ.º PAULO ANTÓNIO DE SOUSA RAMOS apresentação dos processos de obras 
particulares; 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 2001.08.01 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 
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PONTO NÚMERO UM 

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

6010/74 GABRIEL DE JESUS JORGE 
718/83 ADELINO MENDES PASSADOURO 

1630/90 FIRMA IMOSOARES, COMPRA E VENDA E GESTÃO, LD.ª 
1067/91 ANTÓNIO JESUS VENDEIRINHO 

196/96 MARIA DA SILVA CARREIRA 
651/97 ADELINO BENTO DA FONSECA 

1166/97 FERDULIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 
1667/97 CALSEPOL – SOC. CONSTRUÇÕES, LD.ª 

90/99 RUI CARLOS ANTUNES GAMEIRO 
1238/99 EDUARDO MARIA RATO MARTINS ZÚQUETE 

145/2000 IMOBILIÁRIA MEMORIENSE, LD.ª 
676/2000 LEIRIPARQUES – GESTÃO DE PARQUES, LD.ª 
682/2000 JOSÉ CARLOS GONÇALVES ALVES 

1023/2000 ALBINO FRANCISCO GAMEIRO 
319/2001 LUÍS DOS REIS FRAZÃO 
478/2001 ÁLVARO JOSÉ OLIVEIRA GONÇALVES LOPES E OUTROS 
575/2001 GUMERZINHO CONCEIÇÃO FRANCISCO 
626/2001 ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA 
682/2001 JOAQUIM LUÍS DE MATOS FRANCO COSME 
733/2001 MANUEL JORGE DA SILVA 
811/2001 VIGOLARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LD.ª 
817/2001 MARIA LUCÍLIA OLIVEIRA FARIA RIBEIRO E OUTRA 
842/2001 MARIA ALICE BORGES MOUTINHO CARVALHO 
848/2001 CLEMENTE FERREIRA DUARTE E OUTRO 
854/2001 JUSTINO RODRIGUES 
908/2001 JOAQUIM LUÍS DE MATOS FRANCO COSME 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

91/01 HABILIVE, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

8/99 FERNANDO FERNANDES GRAÇA 
27/2001 BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

14/78 ANTÓNIO SANTOS MARQUES DA CRUZ 
14/99 OBRILIS, LD.ª 

9/00 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO INF. DE LOTEAMENTO N.º : 

10/99 ADELINO SOUSA 
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PONTO NÚMERO SEIS 

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

T 325/93 REPARAÇÃO DA ESTRADA DA BOUÇA (COLMEIAS) – TROÇO DO 
BARRACÃO À CONFRARIA – ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS 
APROVAÇÃO 

T 94/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE 
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA – ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 104/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE 
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MILAGRES – ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 109/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE 
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE POUSOS – ESTUDO DE REVISÃO 
DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 197/97 REPARAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O LARGO DA IGREJA VELHA 
ATÉ À ESTRADA BARRACÃO – COLMEIAS – ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 71/99 DRENAGENS PLUVIAIS DO CM 1217 QUE LIGA A EM 532 (EM 
COLMEIAS) À EN 350 (NO LUGAR DE FEIJÃO) – ESTUDO DE REVISÃO 
DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 79/99 ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO QUE LIGA 
VALE SOBREIRO À LAMEIRA – CARANGUEJEIRA – ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 85/99 PAVIMENTAÇÃO DA EN 109 – 9 NA POVOAÇÃO DO COIMBRÃO – 
TROÇO ENTRE O CEMITÉRIO E O LUGAR DO BARREIRO – ESTUDO 
DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA NO ÂMBITO DO 
FINANCIAMENTO CONCEDIDO NO CORRENTE ANO PELA CNEFF – COMISSÃO 
NACIONAL ESPECIALIZADA DE FOGOS FLORESTAIS 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – CARLOS MANUEL BASTOS 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – REGINA MARIA MACHADO 
FERREIRA 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – SÓNIA MARIA CORREIA 
CASALEIRO 

- TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA COELHO DE FREITAS 
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PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 
- 13.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2001 
- 13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2001 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PUBLICIDADE – MARIA LUCINDA MARQUES DA SILVA FILIPE 
- PUBLICIDADE – PALMIRA HIGINO M. MACHADO CONFECÇÕES, LD.ª 
- PUBLICIDADE – PALMIRA HIGINO M. MACHADO CONFECÇÕES, LD.ª 
- PUBLICIDADE – OSÓRIO & MIGUÉIS, LD.ª 
- PUBLICIDADE – DUARTE & CARMO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARQUIVO – LIVRARIA E PAPELARIA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – UNIFATO – CONFECÇÕES DO CENTRO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – AMERICANA – PAPELARIAS, LIVRARIAS E EQUIPAMENTOS, SA 
- PUBLICIDADE – BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA 
- PUBLICIDADE – ESPAÇO 3P AUDIOVISUAIS, LD.ª 
- EXPLORAÇÃO DO BAR SANTO AGOSTINHO 
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO 

GONÇALVES SABINO 
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – LUÍS MIGUEL 

GASPAR INÊS 
- RENDA DO RESTAURANTE ESPLANADA SITO NO JARDIM LUÍS DE CAMÕES 

PONTO NÚMERO DEZ 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO ONZE 

- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL – ANO LECTIVO 2001/2002 – 
CONCURSO LIMITADO 

- ESCOLA EB 2, 3 D. DINIS – LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- RANCHO FOLCLÓRICO “AS PINHOEIRAS” – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – VERBA DE ARRANQUE PARA AS SALAS DE 
ACTIVIDADES DE APOIO SÓCIO FAMILIAR 

- SOCIEDADE PORTUGUESA DE FÍSICA – PROJECTO “EXPERIMENTA CIÊNCIA 
PARA TODOS” 

- SUB-NÚCLEO DE LEIRIA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA 
CEREBRAL - SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO DOZE 

- EDITAIS PARA HASTAS PÚBLICAS DE ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE 
ARRENDAMENTO DOS ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DESIGNADO POR “EX-MERCADO 
DE SANTANA” 

- PROCESSO SORGILA – SOCIEDADE DE ARGILAS, SA, PARA LICENCIAMENTO DE 
PEDREIRA (EXPLORAÇÃO DE AREIAS), NO LOCAL DE CABEÇO VEGIA, 
FREGUESIA DE MONTE REDONDO 
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PONTO NÚMERO TREZE 

- AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE 
SOUTO DA CARPALHOSA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- JUVENTUDE VIDIGALENSE – VOTO DE LOUVOR  
- VÂNIA SILVA – VOTO DE LOUVOR 
- PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – GRUPO DESPORTIVO E 

RECREATIVO DOS PARCEIROS 
- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DE CICLOTURISMO “CARREIRA 2001” 

DO GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE 
- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESCA DESPORTIVA DA SECÇÃO 

DE PESCA DESPORTIVA DA CASA DO POVO DE MONTE REAL 
- CONFERÊNCIA “VIVER ACTIVO” 
- CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES – PEDIDO DE APOIO DO CENTRO 

INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA 
- PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO CELEBRADO, EM 5 DE JUNHO DE 2000, ENTRE O INSTITUO 
NACIONAL DE DESPORTO, A SOCIEDADE EURO 2004, SA. E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA 

- PROTOCOLO DE GESTÃO DO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS 
- PATROCÍNIO FESTIVAL DA JUVENTUDE “POP PEDRÓGÃO” – SODICEL 

SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES DE LEIRIA, LD.ª 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1729/01 DE 01.07.04 
- RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1730/01 DE 01.07.04 
- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – PAGAMENTO DE DESPESAS 
- EXPOSIÇÕES NO EDIFÍCIO BANCO DE PORTUGAL 
- APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA MACEIRA A FIM DE ADQUIRIR IMÓVEL PARA 

INSTALAR O MUSEU ETNOGRÁFICO DA FREGUESIA DA MACEIRA 
- APOIO AO CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA COSTA PARA ARRANJO DA 

SEDE SOCIAL 
- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE – “FESTIVAL DE JAZZ DA 

ALTA ESTREMADURA” 
- CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – VISITA DOS TÉCNICOS DO INSTITUO PORTUGUÊS 

DE ARQUEOLOGIA 
- SUBSÍDIOS 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- ATRIBUIÇÃO DE NOVAS BOLSAS A ESTUDANTES DE S. FILIPE 
- BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DE S. FILIPE  
- COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO COM RHEINE DE 06 A 10 DE 

SETEMBRO DE 2001 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1958/01 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  perguntou qual era a solução prevista 
para a Rotunda da Guimarota, quanto à saída dos veículos da Estação de Serviço da GALP 
ali existente. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que está a ser 
desenvolvida uma solução conjunta entre a Câmara e a empresa. 

** 

N.º 1959/01 O senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA pretende saber se os SMAS estão 
a proceder à desinfecção da água porque cada vez sabe pior e até o cheiro é desagradável. 

A Senhora Presidente  respondeu que já se implantou o sistema de desinfecção 
e que, de acordo com as informações que tem, está a funcionar bem. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1960/01 PROC.º N.º 6010/74 - (fl - 46) 
De GABRIEL DE JESUS JORGE, residente na Rua Jaime Cabral Azevedo, 101 

– Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização 
das alterações levadas a efeito numa moradia sita na Rua Jaime Cabral Azevedo – Cruz 
d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/08/2001, 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 para legalização das alter ações acima referidas, 
condicionado ao seguinte: 

1º apresentar: 
a) certidão das Finanças rectificada relativamente à área da 

propriedade, de acordo com os elementos gráficos ap resentados; 
b) planta com indicação da utilização dos compartim entos 

devidamente assinados pelo técnico autor do project o; 
c) projectos de especialidade no prazo de 180 dias;  

2º cumprir com: 
a) o disposto no parecer do Ministério da Defesa, d o qual deve ser 

dado conhecimento ao requerente; 
b) o art.º 1360.º do Código Civil; 

3.º rectificar o projecto, de modo a cumprir com o disposto no Código Civil 
relativamente à propriedade confinante (vão no alça do posterior). 

** 
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N.º 1961/01 PROC.º N.º 718/83 
De ADELINO MENDES PASSADOURO, residente na Rua Paulo VI n.º 140, 

Vale Sepal, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura/licenciamento de 
alterações, a levar a efeito numa moradia sita em Vale Sepal, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração da moradia acima 
referida e autorizar o respectivo licenciamento, de vendo cumprir com o disposto no 
art.º 1360.º do Código Civil, relativamente à propr iedade confinante (lado Nascente). 

** 

N.º 1962/01 PROC.º N.º 1630/90 (fl. - 1679)  
Presente uma carta do advogado Dr. Manuel da Fonseca Carreira, solicitando o 

pagamento da importância de €60.479,25 – 12.125.000$00, pelos honorários finais do 
processo de recurso contencioso que a firma Imosoares – Compra, Venda e Gestão de 
Propriedades Lda, moveu contra este Município. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
autorizar o pagamento da importância de €60.479,25 – 12.125.000$00, ao Senhor Dr. 
Manuel da Fonseca Carreira, pelos seus honorários f inais no processo de recurso 
contencioso que a firma Imosoares – Compra, Venda e  Gestão de Propriedades Lda, 
moveu contra este Município. 

** 

N.º 1963/01 PROC.º N.º 1067/91 - (fl. - 199) 
De ANTÓNIO JESUS VENDEIRINHO, residente na Rua Dr. João Pereira 

Venâncio n.º 7, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura relativo a acabamentos levados a efeito numa moradia sita em Casal do 
Guerra, Lote 3, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/08/2001, 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 referente aos acabamentos da moradia acima referida, 
devendo no prazo de 30 dias, apresentar o termo de responsabilidade do novo técnico 
referente ao projecto de estabilidade, uma vez que o técnico inicial já faleceu. 

** 

N.º 1964/01 PROC.º N.º 196/96 - (fl. - 342) 
De MARIA DA SILVA CARREIRA, residente em Tojal, São Pedro, concelho de 

Porto de Mós, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura para legalização 
da alteração, levada a efeito num pavilhão sito em Ponte das Mestras, 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  06/08/2001, e face ao disposto 
no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera, por unanimi dade, aprovar a reanálise do 
projecto de arquitectura para legalização da altera ção acima referida e, autorizar o 
respectivo licenciamento, com as seguintes condiçõe s (para efeito do levantamento 
do alvará de licença de construção): 

1.º obedecer a todas as disposições regulamentares aplicáveis aos 
condicionamento anteriormente impostos para a reali zação da obra; 

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

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

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

Decreto-Lei n.º 61/99, de 2/3 (mínimo classe 2); 
6.º apresentar apólice a que se refere a alínea b) do n.º 4 da Portaria 1115-

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

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

n.º 1 do art.º 9.º do Decreto-lei n.º 445/91 de 20/ 11, alterado pelo Decreto-lei n.º 250/94 
de 15/10; 

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

11.º requerer licença de utilização (art.º 36.º do RMOP da CML); 
12.º apresentar auto de implantação da obra, assina do pelo técnico 

responsável pela mesma; 
13.º fica sujeito às prescrições do Código Civil; 
14.º cumprir com o indicado no parecer do ICERR-Ins tituto para a 

Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qua l deverá ser dado 
conhecimento ao requerente); 

15.º apresentar termo de responsabilidade do autor do projecto de infra-
estruturas telefónicas, de acordo com a Portaria n. º 1115-A/94 de 15/12 e art.º 8.º do 
Decreto-Lei n.º 59/00 de 19/04; 

16.º apresentar comprovativo da inscrição no Instit uto de Comunicações 
de Portugal, do autor do projecto de infra-estrutur as telefónicas, de acordo com o 
previsto no art.º 3.º do Decreto-lei n.º 59/00 de 1 9/04; 

** 

N.º 1965/01 PROC.º N.º 651/97 - (fl. - 452) 
De ADELINO BENTO DA FONSECA, residente na Rua Nova n.º 227, Casal do 

Pilha, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura para ampliação de anexo 
de um posto de abastecimento de combustíveis, sito em Lagoeiros, Covinhas, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/08/2001, 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 ampliação acima referid a, condicionado a apresentar os 
projectos de especialidades no prazo de 180 dias, i ncluindo projecto de segurança 
contra incêndios. 

** 

N.º 1966/01 PROC.º N.º 1166/97 - (fl. - 410) 
De FERDULIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua do 

Lavadouro 295 – Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura 
de alteração, a levar a efeito num bloco habitacional em construção na Rua Mala Posta – 
Quinta dos Vasos, Lote 1, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/08/2001, 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 o acesso de veículos à cav e proposto não cumpre com o 
previsto no loteamento, relativamente às infra-estr uturas e espaços verdes. 

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 1967/01 PROC.º N.º 1667/97 - (fl. - ) 
De CALSEPOL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na 

Urbanização Vale Grande, Lote 11 – Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações, a levar a efeito num bloco habitacional sito em Vale Grande, Lote 
65 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/08/2001, 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 acima refer idas e, autorizar o respectivo 
licenciamento. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 30 de 2001.08.16 

.001443-(10) 

N.º 1968/01 PROC.º N.º 90/99 - (fl. - 231) 
De RUI CARLOS ANTUNES GAMEIRO, residente na Rua das Olhalvas, Lote 4 

– 4.º C, Edifício Europa, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações, a levar a efeito num moradia unifamiliar em construção em S. Romão, Lotes 55 e 
56, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/08/2001, 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 das alterações acima refer idas, condicionado a apresentar: 

1.º planta de implantação actualizada e rectificada , de modo a assegurar o 
cumprimento do art.º 1360.º do Código Civil, refere nte às escadas exteriores junto ao 
limite da propriedade; 

2.º projectos de especialidade no prazo de 180 dias . 

** 

N.º 1969/01 PROC.º N.º 1238/99 - (fl. - 352) 
De EDUARDO MARIA RATO MARTINS ZÚQUETE, residente na Estrada da 

Luz, 232 – 10.º D, Carnide, concelho de Lisboa, referente à reanálise do projecto de 
arquitectura para remodelação de um edifício sito na Rua José Estevão, 14, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, e face ao disposto 
no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera, por unanimi dade, aprovar o projecto de 
arquitectura da remodelação do edifício acima refer ido, condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer quanto ao disposto nos art.ºs 2.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 
64/90 de 21/02, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 
incêndios; 

2.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de inf ra-estruturas telefónicas; 
3.º cumprir com o indicado no parecer do Instituto Português do 

Património Arquitectónico, o qual já é do conhecime nto do requerente, no que se 
refere ao acompanhamento arqueológico da obra, quan do estiverem a ser executados 
os trabalhos referentes à remoção de entulhos (a co ntratação do arqueólogo deverá 
ser da responsabilidade do requerente); 

4.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €5.985,57  – 1.200.000$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. ” 

** 
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N.º 1970/01 PROC.º N.º 145/2000 - (fl. - 143) 
De IMOBILIÁRIA MEMORIENSE, LDA., com sede na Rua Dr. José Gonçalves, 

Edifício Arcadas, n.º 15-1.º Esq.º 1, freguesia de Leiria , referente à reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na Quinta do Taborda, Lote 35 - 
Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/08/2001, 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 habitacional acim a referido, condicionado a 
apresentar: 

1.º projectos de especialidades no prazo de 180 dia s; 
2.º no acto do levantamento do Alvará de Licença de  Construção, Garantia 

Bancária no valor de €3.990,38 - 800.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Regulame nto Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º 1971/01 PROC.º N.º 676/2000 - (fl. - 560) 
De LEIRIPARQUES – GESTÃO DE PARQUES, LDA., com sede na rua Dr. 

José Gonçalves, 15A – Escritório n.º 1 – 1.º andar – Edifício Arcadas, freguesia de Leiria, 
referente ao projecto de arquitectura de alterações para a construção de hotel, a levar a 
efeito no Lote 56 da Quinta do Taborda, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/08/2001, e face ao disposto 
no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera, por unanimi dade, aprovar o projecto de 
arquitectura das alterações acima referidas, devend o no entanto para efeitos de 
licenciamento da construção e, dentro do prazo refe rido na deliberação de 28/03/2001: 

1.º apresentar: 
a) projecto de estabilidade contemplando as instala ções técnicas a 

instalar na cobertura; 
b) projectos de águas e esgotos rectificados de aco rdo com o 

parecer dos Serviços Municipalizados de Água e Sane amento (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

c) projecto de isolamento acústico:; 
2.º esclarecer relativamente ao acesso de pessoas p roposto para o edifício, 

uma vez que o mesmo é feito a partir de espaço verd e do loteamento; 
3.º cumprir com os pontos 8 e 9 da deliberação de 2 8/03/2001. 

** 
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N.º 1972/01 PROC.º N.º 682/2000 - (fl. – 116) 
De JOSÉ CARLOS GONÇALVES ALVES, residente em Barreiro – Pinheiros, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma exposição quanto ao ponto n.º 2 da 
deliberação tomada em reunião de Câmara de 06/09/2000, relativa às cedências para 
alargamento do arruamento referente à construção de uma moradia, a levar a efeito no local 
acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/08/2001, delibera, por 
unanimidade, aceitar a alteração proposta pelo requ erente relativamente às cedências 
acima referidas, devendo assim ceder uma faixa de t erreno junto ao limite da 
propriedade a Poente, para alargamento do arruament o com 1,5m. 

Mais delibera, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro 
autorizar o licenciamento da moradia a levar a efei to no local acima referido, devendo 
cumprir com as seguintes condições: 

1- obedecer a todas as disposições regulamentares apli cáveis aos 
condicionamentos anteriormente impostos para a real ização da obra; 

2- respeitar o projecto, localização e a utilização  p revista para as 
diferentes fracções; 

3- rebocar, caiar ou pintar com cores suaves e harmóni cas; 
4- apresentar declaração de responsabilidade técnica p ela execução da 

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

L. n.º 61/99, de 2/3 (mínimo classe 1); 
6- apresentar apólice a que se refere a alínea b) do n .º 4 da Portaria n.º 1115 

– B/94, de 15/12 (seguro do pessoal); 
7- apresentar declaração de adjudicação do empreiteiro ; 
8- colocação de placa identificativa, no local da obra , do técnico 

responsável; 
9- colocação do aviso de publicidade, no local da obra , de acordo com o 

n.º 1 do art. 9.º do D. L. n.º 445/91 de 20/11, alt erado pelo D. L. n.º 250/94 de 15/10; 
10- requerer licença de ocupação da via pública, se iss o se vier a verificar 

(art. 16.º do Regulamento Municipal de Obras Partic ulares da Câmara Municipal de 
Leiria); 

11- requerer licença de utilização (art. 36.º do RMOP d a CML); 
12- apresentar auto de implantação da obra, assinado pe lo técnico 

responsável pela mesma; 
13- fica sujeito às prescrições do Código Civil; 
14- apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Li cença de 

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

15- apresentar antes da emissão da licença de utilizaçã o, certidão da 
Conservatória do Registo Predial rectificada quanto  à área da propriedade, 
contemplando as áreas a ceder. 
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N.º 1973/01 PROC.º N.º 1023/2000 - (fl. - 62) 
De ALBINO FRANCISCO GAMEIRO, residente em Murzeleira, A-dos-Doze, 

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

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, 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 não cumpre a área bruta de construçã o total e índice de 
implantação previstas no loteamento; 

2.º o projecto não cumpre a alínea c) do n.º 1 do a rt.º 69.º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, referente às dimensõ es das cozinhas; 

3.º na estimativa do custo da obra, a área referent e aos andares não 
corresponde com as do projecto apresentado. 

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 1974/01 PROC.º N.º 319/2001 - (fl. - 21) 
De LUÍS DOS REIS FRAZÃO, residente na Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, n.º 12, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações, 
a levar a efeito num edifício sito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/08/2001 e, considerando 
ainda os pareceres favoráveis emitidos pelo Gabinet e de Reabilitação Urbana e 
Sociedade Gestora do Programa Polis, dos quais se d eve dar conhecimento ao 
requerente, delibera por unanimidade, aprovar o pro jecto de arquitectura das 
alterações acima referidas, condicionado ao seguint e: 

1.º os espaços Q3 nos pisos inferiores não poderão destinar-se a utilização 
habitacional (não podendo destinar-se a quartos), d ado não disporem das devidas 
condições de iluminação face ao Regulamento Geral d as Edificações Urbanas e, face 
às alterações propostas na laje de pavimento do sót ão; 

2.º cumprir com o indicado na informação da Socieda de Leiria-Polis, 
devendo apresentar desenho de pormenor com a soluçã o preconizada; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias e ainda 
plantas dos pisos inferiores com indicação da utili zação dos espaços indicados no 
ponto 1. 

** 
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N.º 1975/01 PROC.º N.º 478/2001 - (fl. - 60) 
De ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES LOPES E OUTROS, residente 

na Av.ª Combatentes da Grande Guerra n.º 65 – 4.º, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito em Cova do Picanço, Urb. 
António Gonçalves Lopes, Lote 1, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, 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  acima referida, condic ionado ao seguinte: 

1.º prever uma diferença de nível de 0.08m do passe io em relação à rampa, 
de modo a cumprir o disposto no n.º 1 do art.º 13.º  do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril; 

2.º reformular o sentido da abertura das portas da sala de condomínio, de 
modo a abrir no sentido da saída (art.º 15.º do Reg ulamento Geral das Edificações 
Urbanas); 

3.º reformular a janela da sala de condomínio, de m odo que o peitoril esteja 
no mínimo 0.4m acima do nível exterior (n.º 3 do ar t.º 77 do RGEU); 

4.º garantir que a sala de condomínio seja dotada d as devidas condições 
de iluminação e ventilação (art.º 15.º RGEU); 

5.º reformular o compartimento da cozinha de modo a  cumprir o disposto 
na alínea c) do n.º 1 do art.º 69.º do RGEU; 

6.º reformular o projecto de modo a criar um patama r no piso do sótão 
junto à saída de acesso à cobertura, de maneira a n ão interferir com o caminho de 
evacuação entre a platibanda e o beirado; 

7.º reformular as janelas do alçado posterior de mo do a prever uma 
distância de 1.10m entre vãos (alínea a) do n.º 2 d o art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 66/95 e 
n.º 2 do art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21  de Fevereiro); 

8.º apresentar elementos rectificativos do projecto  de arquitectura em 
duplicado; 

9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias;  
10.ºapresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

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

** 

N.º 1976/01 PROC.º N.º 575/2001 - (fl. - 53) 
De GUMERZINDO DA CONCEIÇÃO FRANCISCO, residente na Rua dos 

Carvalhos n.º 10 – Outeiro da Ranha, concelho de Pombal, referente ao projecto de 
arquitectura de alteração, a levar a efeito num edifício habitacional sito na Praia do 
Pedrógão, Lote 45, freguesia de Coimbrão. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/08/2001, 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 acima referid a, condicionado ao seguinte: 

1. - cumprir com o disposto dos art.sº 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 66/95 de 
8/4  relativamente ao controlo da poluição e fumo n as câmaras corta-fogo; 

2. - prever meios detecção de incêndio (art.º 31 do  Decreto-Lei n.º 66/95 de 
8/4), e ainda extintor de incêndio junto ao caminho  de evacuação; 

3. - prever receptáculos postais de acordo com o De creto-Regulamentar n.º 
8/90 de 6 de Abril com a redacção dada pelo Decreto -Regulamentar n.º 21/98 de 4 de 
Setembro, devendo ter nomeadamente a possibilidade de acesso do exterior; 

4. - reformular a volumetria da caixa de escada de modo que a altura da 
mesma, no lado do arruamento, não ultrapasse a cobe rtura do último piso por 
motivos de enquadramento urbanístico; 

5. - o projecto apresentado deve cumprir o Regulame nto de Segurança 
contra Incêndio de edifícios de habitação, Decreto- Lei n.º 64/90 de 21 de Fevereiro, em 
relação ao seguinte: 

5.1. - reformular as escadas de acesso à cobertura,  podendo a mesma ser 
do tipo escamoteável de modo cumprir com o disposto  no art.º 18.º; 

5.2. - prever guarda periférica ao longo da cobertu ra de modo prever um 
caminho de evacuação pelo lado do arruamento art.º 38.º; 

5.3. - cumprir com o disposto no art.º 47.º, relati vamente a disponibilidade 
de água e meios de extinção de incêndios; 

6. - Reformular as instalações sanitárias de modo a  cumprir com o disposto 
no art.º 68.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

7. - apresentar no prazo de 180 dias duas colecções  completas de 
elementos rectificados relativos ao projecto de arq uitectura, uma para instrução do 
processo e outra para actualização da cópia destina da a autenticação a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

8. - apresentar no prazo de 180 dias projectos de e specialidades; 
9. – apresentar declaração do técnico responsável d o projecto inicial do 

edifício, de acordo com o disposto no n.º 5 do art. º 29.º do Decreto-Lei n.º 445/99 de 
20/11, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250 /94, de 15/10; 

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

** 

N.º 1977/01 PROC.º N.º 626/2001 - (fl. - 31) 
De ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA, residente em Montijos, freguesia 

de Monte Redondo, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a 
efeito na Praia do Pedrógão, Lote 67, freguesia de Coimbrão. 



 

CMLeiria/Acta n.º 30 de 2001.08.16 

.001449-(16) 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/08/2001, 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 habitacional acim a referido, condicionado ao 
seguinte: 

1. - rampa de acesso às garagens não poderá interfe rir com o passeio 
exterior ao edifício; 

2. - cumprir com o disposto nos art.sº 110.º a 114. º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas relativamente às condutas d e evacuação de fumos; 

3. - garantir o cumprimento do disposto do Decreto- Lei n.º 64/90 de 21/2 
relativamente a: 

3.1. - n.º1 do art.º 33.º, relativamente ao sentido  da abertura de porta da 
caixa de escadas no r/chão; 

3.2. - a largura entre o beirado e platibanda sendo  caminho de evacuação, 
deve permitir a circulação de pessoas permitindo a evacuação pelo lado do 
arruamento, tendo em conta o disposto no n.º4 do ar t.º38.º; 

3.3 - art.º 47.º, relativamente às disponibilidades  de água e meios de 
extinção de incêndios. 

4. - a memória descritiva deverá referir a caracter ização da totalidade dos 
materiais de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/95 de 8/4, bem como restantes aspectos 
nomeadamente, relativos ao controlo de poluição de ar (Cap. VII), controlo do fumo 
nos pisos (Cap. VIII), condutas de ductos (Cap. XI) , drenagem de águas residuais 
(Cap. XII); 

4.1. - Deverá garantir ainda o cumprimento do dispo sto no Decreto-Lei n.º 
66/95 de 8/4 relativamente a: 

a) art.sº 12.º e 13.º, relativamente ao caminho de evacuação ter que ser 
continuo, com largura mínima de 0.90m e sobrelevado  de pelo menos 
0.08m em relação à rampa, não podendo o espaço de c irculação de 
viaturas ser inferior a 3.00m; 

b) alínea b) do n.º 1 do art.º 33.º, relativamente a caixa de areia como meio 
de primeira intervenção à extinção de incêndios; 

5. - previamente à emissão da licença de utilização  deverá prever a 
alteração de localização do Posto de Transformação face ao previsto no loteamento 
municipal da Praia do Pedrógão (T 196-85) e, de aco rdo com o indicado no presente 
processo, relativamente ao abastecimento de energia  eléctrica, bem como a execução 
dos arranjos exteriores na frente do presente edifí cio; 

6. - apresentar no prazo de 180 dias duas colecções  completas de 
elementos rectificados relativos ao projecto de arq uitectura, uma para instrução do 
processo e outra para actualização da cópia destina da a autenticação a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

7. - apresentar no prazo de 180 dias os projectos d e especialidades 
incluindo projecto electromecânico de elevadores e projecto de drenagem de águas 
residuais da cave; 
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8. - apresentar no acto de levantamento do alvará d e 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 susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção, 
e de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º 1978/01 PROC.º N.º 682/2001 - (fl. - 19) 
De JOAQUIM LUÍS DE MATOS FRANCO COSME, residente na Av.ª Marquês 

de Pombal, Encosta da Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de um muro de divisão de estremas e garagem, a levar a efeito na Encosta da 
Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, 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 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 não apresenta novos elementos face ao processo antecedente 
anteriormente apresentado (Processo de Obras n.º 14 41/99), não se esclarecendo 
nomeadamente se o local onde é proposta a construçã o é ou não caminho público; 

2.º o documento comprovativo da legitimidade agora apresentado não é 
coincidente com o apresentado anteriormente para o mesmo local e constante do 
processo acima mencionado; 

Assim, em face do exposto e, tendo em conta o parec er da Divisão jurídica 
de 09/10/2000, o qual já é do conhecimento do reque rente, emite-se parecer 
desfavorável, propondo-se o indeferimento do pedido  ao abrigo do disposto na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/9 1, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro. 

** 

N.º 1979/01 PROC.º N.º 733/2001 - (fl. - 20) 
De MANUEL JORGE DA SILVA, residente na Rua da Esperaça – Barrosa, 

freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura 
de um anexo, a levar a efeito em Casal Custódio, Lote 28, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/08/2001, 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 anexo acima referido, c ondicionado a apresentar no prazo 
de 180 dias projecto de estabilidade. 
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N.º 1980/01 PROC.º N.º 811/2001 - (fl. - 53) 
De VIGOLARTE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA., com sede na Rua 

Dr. José Henriques Vareda, 51-1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua Dr. José Alves Correia da 
Silva n.º 51, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/08/2001, 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 habitacional acim a referido, condicionado ao 
seguinte: 

1. representar as escadas em planta, no piso da cav e, que dão acesso ao 
rés-do-chão; 

2. dar cumprimento ao Regulamento de Segurança Cont ra Incêndios 
Decreto-Lei n.º 66/95 de 8/4, nomeadamente aos cami nhos de evacuação (n.º 1 do 
art.º12.º), saídas para o exterior dos pisos (n.º 1  do art.º 13.º), detecção de incêndio 
(art.º 31.º) e meios de primeira intervenção (art.º  33.º); 

3. fazer referência na memória descritiva à caracte rização dos materiais 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/95 de 8/4, bem c omo os restantes aspectos, 
nomeadamente relativos ao controlo de poluição de a r (Cap. VII), controlo de fumo 
(Cap. VIII); 

4. modificar o sentido de abertura da porta da sala  de condomínio de 
modo abrir no sentido de fuga da mesma (art.º 15.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas); 

5. garantir que a sala de condomínio seja dotada da s devidas condições 
de ventilação e iluminação (art.º 15.º do RGEU); 

6. reformular a localização dos vãos de janelas dos  compartimentos “B4” 
de forma a estarem orientadas a Norte, de modo a as segurar a iluminação natural 
(art.º 15.º RGEU); 

7. prever abertura das portas de acesso à cobertura  no sentido de fuga 
pela mesma, de modo a criar-se um caminho de evacua ção que possa ser utilizado 
por todos moradores; 

8. apresentar corte transversal da totalidade da pr opriedade com 
indicação das cotas altimétricas, perfil original d o terreno, também como o perfil do 
arruamento confinante; 

9. apresentar no prazo de 180 dias: 
a) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de arquitectura; 
b) projectos de especialidade, incluindo projecto e lectromecânico de 

elevadores, projecto electromecânico de ventilação e exaustão forçada e projecto de 
esgotos com rede de drenagem de águas residuais ao nível da cave; 

10. apresentar no acto de levantamento do alvará de  licença de 
construção, garantia bancaria no valor de €3.990,38  - 800. 000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas e de acordo com o est abelecido no art.º 64.º de 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, na qua l deve constar a seguinte 
cláusula: “A garantia apresentada não cessará em ca so algum, sem autorização 
expressa da Câmara Municipal”; 

Mais delibera informar que previamente à emissão da  licença de utilização, 
deverá verificar-se o adiantamento da execução das infra-estruturas do Loteamento 
n.º 5/99. 
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N.º 1981/01 PROC.º N.º 817/2001 - (fl. 33 ) 
De MARIA LUCÍLIA OLIVEIRA FARIA RIBEIRO E OUTRA, residente na Rua D. 

José Alves Correia da Silva n.º 51, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
da ampliação de um bloco habitacional (2.ª Fase), a levar a efeito na Rua José Alves Correia 
da Silva, Lote 5 – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, 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 ampliação acima referid a, condicionado ao seguinte: 

1.º prever acesso directo à cobertura também com um a guarda periférica 
ao longo da cobertura de modo a criar um caminho de  evacuação no lado do 
arruamento, conforme disposto no n.º 4 do art.º 32. º e n.º 4 do art.º 38.º do Decreto-Lei 
n.º 64/90 de 21/02; 

2.º representar os lugares de estacionamento na cav e de modo a cumprir 
com o previsto no loteamento (Lot. 5/99) e no Anexo  II do Regulamento do Plano 
Director Municipal; 

3.º representar a pré-definição da estrutura da cav e não devendo a mesma 
interferir com a circulação nem com os estacionamen tos; 

4.º dar cumprimento ao regulamento de segurança con tra incêndios 
referente ao estacionamento em cave, Decreto-Lei n. º 66/95 de 8 de Abril; 

5.º apresentar elementos rectificativos do projecto  de arquitectura em 
duplicado; 

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

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se o adiantamento da execução das infra-estruturas do loteamento 
(Lot. 5/99). 

** 

N.º 1982/01 PROC.º N.º 842/2001 - (fl. - 22) 
De MARIA ALICE BORGES MOUTINHO DE CARVALHO, residente na Rua D. 

José Alves Correia da Silva n.º 25 –1.º dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura/licenciamento da remodelação, a levar a efeito na Fracção A (r/c dt.º) do bloco 
habitacional sito na Rua D. José Alves Correia da Silva n.º 25, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/08/2001, e face ao disposto 
no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera, por unanimi dade, aprovar o projecto de 
arquitectura para remodelação da fracção acima refe rida e, autorizar o respectivo 
licenciamento. 
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N.º 1983/01 PROC.º N.º 848/2001 - (fl. - 74) 
De CLEMENTE PEREIRA DUARTE E OUTRO, residente na Rua da Mala 

Posta, Bloco 2 – 2.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito em Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/08/2001, 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 4 1.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. - não foi apresentado documento comprovativo de legitimidade (certidão 
da Conservatória do Registo Predial válida e actual izada); 

2. - o projecto apresentado não se enquadra no ambi ente urbano 
relativamente à sua volumetria; 

3. - o projecto apresentado não cumpre com o número  de estacionamentos 
públicos com acesso directo ao arruamento, ao abrig o do disposto no n.º 3 do art.º 
67.º do Plano Director Municipal; 

4. - a implantação do bloco não cumpre com os afast amento mínimos 
previstos no art.º 62.º do Regulamento Geral das Ed ificações Urbanas; 

5. - o projecto apresentado não cumpre com o Regula mento de Segurança 
contra incêndio, Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fe vereiro, em relação ao seguinte: 

5.1. - saídas de emergência dos compartimentos afas tados a mais de 8m da 
saída da habitação referente ao T4 (n.º 2 do art.º 29.º); 

5.2. - Prever a separação das comunicações horizont ais com o caminho de 
evacuação das escadas (n.º 1 do art.º 33.º); 

5.3. - as portas das comunicações verticais devem a brir no sentido de fuga, 
referente aos caminhos de evacuação das escadas, in cluindo a da passadeira aérea 
(n.º 1 do art.º 33.º); 

5.4. - não está totalmente garantido a tardoz do ed ifício o acesso às 
viaturas dos bombeiros (alínea c) do n.º 3 art.º46. º); 

6. - o projecto apresentado não cumpre o Regulament o de Segurança 
contra Incêndio de estacionamentos cobertos, Decret o-Lei n.º 66/95 de 8 de Abril, em 
relação ao seguinte: 

6.1. - caminhos de evacuação (art.º 12.º); 
6.2. - sentido da abertura das portas devem abrir n o sentido de fuga (n. º2 

do art.º 19.º); 
6.3. - detecção de incêndios (art.º 31.º); 
6.4. - meios de primeira intervenção à extinção de incêndios (art.º 33.º); 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo 
63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro. 

** 
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N.º 1984/01 PROC.º N.º 854/01 - (fl. - 19) 
De JUSTINO RODRIGUES, residente na Rua das Minas n.º 6 – Guimarota, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para substituição da cobertura de 
um edifício sito no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, 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 substituição da cobertu ra do edifício acima referido, 
condicionado a apresentar no prazo de 180 dias: 

1.º corte devidamente cotado com representação do e xistente e proposto , 
nas cores convencionais “amarelos e encarnados”; 

2.º projecto de especialidades. 

** 
N.º 1985/01 PROC.º N.º 908/2001 - (fl. - 18) 

De JOAQUIM LUÍS DE MATOS FRANCO COSME, residente na Av.ª Marquês 
de Pombal, Encosta da Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de um muro de divisão de estremas com colocação de portão, a levar a efeito 
no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2001, 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 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 não apresenta novos elementos face ao processo antecedente 
anteriormente apresentado (Processo de Obras n.º 11 85/99), não se esclarecendo 
nomeadamente se o local onde é proposta a construçã o é ou não caminho público; 

2.º o documento comprovativo da legitimidade agora apresentado não é 
coincidente com o apresentado anteriormente para o mesmo local e, constante do 
processo acima mencionado; 

Assim, em face do exposto e, tendo ainda em conta o  parecer da Divisão 
Jurídica de 09/10/2000, o qual já é do conhecimento  do requerente, emite-se parecer 
desfavorável, propondo-se o indeferimento do pedido  ao abrigo do disposto na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/9 1, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1986/01 PROC.º INF. N.º 91/2001 - (fl. - 10) 
De HABILIVE, LDA., com sede na Rua dos Pinheiros, Urb. Valverde n.º 247, 

freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de construção de 2 blocos 
habitacionais, a levar a efeito em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 



 

CMLeiria/Acta n.º 30 de 2001.08.16 

.001455-(22) 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/08/2001, 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 4 2.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 não existe viabilidade para o proposto, dado qu e só será permitida a 
construção de edifícios até 3 pisos, face ao enquad ramento urbano; 

2.º não é apresentado esclarecimento através da apr esentação da certidão 
da Conservatória do Registo Predial se a pretensão de construir se trata sobre um 
prédio único ou, se trata de dois prédios distintos ; 

2.1. no caso de se tratar de 2 prédios distintos e,  uma vez que se pretende 
a construção de 2 edifícios, deverá organizar um pe dido de informação por cada; 

2.2. no caso de se tratar de um prédio único e se p retender edificar duas 
construções independentes, a pretensão estará sujei ta a disciplina de loteamentos; 

3.º não são apresentados cortes pelos edifícios, co tados ao eixo do 
arruamento e limites da propriedade incluindo a ind icação da linha recta de 45º 
referente à altura do edifício; 

4.º não apresenta planta de localização à escala 1/ 1000, de acordo com a 
deliberação de Câmara de 02/08/95 e alínea d) do n. º 2 do art.º 29.º do Regulamento 
Municipal de Obras Particulares, elaborada sobre ba se cartográfica actualizada. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e d) 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. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1987/01 PROC.º V.H. N.º 8/99 - (fl. - 37) 
De FERNANDO FERNANDES GRAÇA,  residente na Rua de Tomar, n.º 69-1.º 

Esq.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma carta apresentada pela Sr.ª Deolinda 
Ferreira Guarda, representante da Sr.ª Maria Viana Guarda, referente às obras para efeitos 
de beneficiação higiénica realizadas e as que faltam realizar no prédio sito no local acima 
referido. 

A Câmara, tendo em conta a informação prestada pelo s Serviços de 
Fiscalização em 23/04/2001, a qual refere que apena s foram resolvidas as questões 
indicadas nos pontos 2 e 4 do Auto de Vistoria n.º 161/99, de 25/08/99, delibera, por 
unanimidade, comunicar à representante da proprietá ria do imóvel a Sr.ª Deolinda 
Ferreira Guarda, residente na Rua Anjo de Portugal,  n.º 22 Casa Luísa Andaluz - 
Fátima, que deverá proceder à realização da totalid ade das obras necessárias à 
reparação das deficiências apontadas no auto de vis toria acima referido, dentro do 
prazo anteriormente estabelecido. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada 
ao inquilino. 
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N.º 1988/01 PROC.º VH N.º 27/2001 - (fl. - 2) 
De BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA,  referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica, acerca de infiltrações de água no 2.º andar, Fracção E10, Bloco 4 do 
edifício “Terraços do Marachão”, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 135/2001, de 18/07/2001, delibera, por unanimidade, notificar o 
proprietário do 3.º andar e a Administração do cond omínio, do edifício acima referido, 
nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de P rocedimento Administrativo, da 
intenção da Câmara em notificá-los ao abrigo do dis posto na alínea c) do n.º 5 do art.º 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e art.º 1 0.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, para no prazo de 30 dias, resp ectivamente: 

a) proprietário do 3.º andar : 
- resolver o problema das infiltrações visíveis no 2. º andar, fracção 

E10, devendo para tal efectuar as obras necessárias  à resolução 
dos problemas enunciados no auto de vistoria acima referido (do 
qual deverá ser dado conhecimento); 

b) administração do condomínio : 
- proceder às diligências necessárias para solucionar  o assunto, 

dando deste modo o seu melhor contributo na resoluç ão de um 
problema entre duas fracções, cujos proprietários s ão condóminos 
do bloco misto em questão (dar conhecimento também do auto de 
vistoria). 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria aos Bombeiros Municipa is de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 1989/01 PROC.º LOT. N.º 14/78 (fl. 201) 
De António Santos Marques da Cruz, acompanhado de um requerimento de 

ANTÓNIO MARIA DE ALMEIDA, residente na R. Nossa Senhora da Agonia, 67 em 
Andreus-Barreira, solicitando alteração ao seu lote 1 do loteamento sito em Telheiro, 
freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 10.08. 01 delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao loteamento em causa e autori zar a emissão do aditamento ao 
respectivo alvará, atendendo a que se encontra devi damente instruído de acordo com 
o n.º 3 do art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de D ezembro, consistindo a mesma na 
introdução de mais um piso para cave destinada a ga ragem no lote 1, alterando a sua 
configuração e acerto na sua área. 

Assim, passa o referido lote a confinar com o arrua mento localizado a 
Poente, com acerto de área em aproximadamente 124m2 , uma vez que a área da cave 
para efeitos de utilização dos indicadores urbaníst icos é excluída da área bruta de 
construção. 

** 
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N.º 1990/01 PROC.º LOT. N.º 14/99 
De OBRILIS LD.ª.,  com sede na Av. Combatentes da Grande Guerra, 17-2.º em 

Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade sita em Olivais-Sismaria, freguesia de 
Marrazes, acompanhado das plantas síntese Anexo I e II, por forma a dar cumprimento às 
correcções das divergências verificadas nas áreas das peças desenhadas e das tabelas, da 
deliberação camarária de 13.06.01, sendo mais uma vez, por consequência de 
ajustamentos, aumentada a área de construção em 4,15m2, sem no entanto ser alterado o 
índice de afectação em 0,898. 

Encontrando-se aprovados os projectos de infra-estr uturas, definidas as 
garantias bancárias e pagamentos e não se alterando  parâmetros definidos em PDM, 
satisfeitas as condições anteriormente deliberadas a Câmara, depois de analisar o 
assunto e concordando com a informação do Departame nto de Urbanismo de 
13.08.01, delibera por unanimidade, autorizar a emi ssão do alvará para o loteamento 
em causa, condicionado ao seguinte: 

1.º Ceder as seguintes áreas ao município: 
a) 1.638,70m2 para arruamentos; 
b) 1.585,58m 2 para passeios; 
c) 547,70m 2 para gares de estacionamento e contentores; 
d) 1.596,60m 2 para equipamento (sendo os restantes 3.816,90 a 

compensar e já deliberado anteriormente); 
e) 2.004,25m2 para zonas verdes (incluindo canteiros e caldeiras ). 

2.º Dar cumprimento às restantes condições estabele cidas nas 
informações emitidas pelas várias entidades e servi ços da Câmara Municipal para a 
realização das obras de urbanização, de acordo com o 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. 

3.º As obras de infra-estruturas deverão ser execut adas no prazo de dois 
anos. 

** 
N.º 1991/01 PROC.º LOT. N.º 9/00 

De EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA,  com sede em Pocejal-
Vermoil, referente ao loteamento sito em Qtª da Carvalha (Aldeamento de St.ª Clara), 
freguesia de Parceiros, acompanhado de uma informação do Departamento de Obras 
Municipais. 

Verifica-se que na informação daqueles serviços de 04.07.01, designadamente 
na alínea d) e quanto às obras do troço 3 da Avenida e Rotunda 3 devido à existência de um 
caminho confinante, por lapso não ficou explícito que este troço não deve ser pavimentado e 
foi informado que para a conclusão futura das obras o requerente devia apresentar uma 
garantia bancária no valor de €27.222,59/Esc.5.457.640$00. 

No entanto, como este valor já estava incluído no valor dos trabalhos a realizar 
indicado na alínea c2), julga-se que não fará sentido uma dupla garantia para prevenir a 
futura conclusão dos trabalhos de pavimentação no troço 3 da Avenida e Rotunda 3. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Obras Municipais de 16.08.01 del ibera por unanimidade, aprovar 
a alteração à alínea d) da deliberação camarária de  04.07.01 no sentido que: no valor 
de €556.819,51/Esc.111.632.290$00 da garantia refer ida na anterior alínea c) estão 
incluídos €27.222,59/Esc.5.457.640$00 destinados a garantir a conclusão futura das 
obras de acabamento da Avenida 3 e Rotunda 3. 
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Este valor de €27.222,59/Esc.5.457.640$00 apenas se rá libertado com a 
execução dos trabalhos de pavimentação da Avenida 3  e Rotunda 3. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO CINCO 

N.º 1992/01 PROC.º INF. N.º 10/99 (fl.11) 
De ADELINO DE SOUSA,  residente na Av.ª Marquês de Pombal, 15-2.º d.º em 

Leiria, referente ao pedido de viabilidade para loteamento de uma propriedade sita em 
Arneiro, freguesia de Santa Eufémia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 09.08.01 , cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos art.ºs 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro, com a redacção dada pela Lei n.º 26/96  de 1 de Agosto: 

“Pretende o requerente informação prévia da possibi lidade de lotear um 
terreno inserido em espaço urbanizável, em área hab itacional ou residencial, 
destinado a 15 lotes. 

Analisado o processo verifica-se que existe algum p ormenor, atendendo a 
que se trata de uma viabilidade. No entanto não se encontram contempladas 
situações que poderão vir a alterar significativame nte a solução urbana, 
nomeadamente os lugares de estacionamento a prever (art.º 76.º do Regulamento do 
PDM) e as áreas de cedência contempladas a Sul que poderão ser optimizadas. Estas 
áreas poderão passar por uma redistribuição, por fo rma a criar faixas de arborização 
nos passeios, possibilitando não só uma melhor manu tenção como garantindo a 
continuidade do arruamento e uma maior largura para  a Estrada Municipal com 
menos desperdício de espaço público. 

Face ao exposto, não poderá a presente viabilidade,  tal como se apresenta, 
ser favorável nos termos art.º 7.º-A do Decreto-Lei  n.º 448/91 de 29 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 d e Dezembro, devendo a solução 
ser reformulada, de acordo com o Regulamento do PDM , com o referido e nas 
condições das informações das entidades consultadas .” 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

REPARAÇÃO DA ESTRADA DA BOUÇA (COLMEIAS) – TROÇO DO  BARRACÃO À 
CONFRARIA T – 325/93 
N.º 1993/01 Pela firma MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.º s 1, 2, 3, 4T+; 5T+; 6T+; 7; 8; 9; 10 da obra supra, no valor total de €9.541,18 
(1.912.834$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €9.541,18 (1.912.834$00) + IVA 

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTO S NA 
FREGUESIA DA CARANGUEJEIRA T – 94/96 
N.º 1994/01 Pela firma MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.º s 1, 2, 3, 4, 5T+, 6T+, 7 da obra supra, no valor total de €5.798,44 (1.162.483$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €5.798,44  (1.162.483$00) + IVA 

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTO S NA 
FREGUESIA DE MILAGRES T – 104/96 
N.º 1995/01 Pela empresa CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.º s 1, 2, 3, 4T+, 5, 6T+ da obra supra, no valor total de €2.313,27 (463.769$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €2.313,27  (463.769$00) + IVA 

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTO S NA 
FREGUESIA DE POUSOS T - 109/96 
N.º 1996/01 Pela empresa CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.º s 1, 2, 3, 4T+, 5T+, 6 da obra supra, no valor total de €806,65 (161.718$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €806,65 (161.718$00) + IVA 

** 
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REPARAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O LARGO DA IGREJA VEL HA ATÉ À ESTRADA 
BARRACÃO - COLMEIAS T - 197/97 
N.º 1997/01 Pela firma MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.º s 1, 2, da obra supra, no valor total de €2.381,34 (477.415$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €2.381,34 (477.415$00) + IV A 

** 

DRENAGENS PLUVIAIS DO CM 1217 QUE LIGA A EM 532 (EM  COLMEIAS) À EN 350 
(NO LUGAR DE FEIJÃO) T - 71/99 
N.º 1998/01 Pela empresa CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços, respeitante ao Auto de medição 
N.º 1 da obra supra, no valor total de €6.719,84 (1.347.207$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €6.719,84  (1.347.207$00) + IVA 

** 

ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO QUE LIGA V ALE SOBREIRO À 
LAMEIRA - CARANGUEJEIRA T – 79/99 
N.º 1999/01 Pela firma MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
n.ºs 1, 2, 3, 4T+, 6, da obra supra, no valor total de €4.819,87 (966.297$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €4.819,87 (966.297$00) + IV A 

** 

PAVIMENTAÇÃO DA EN 109 – 9 NA POVOAÇÃO DO COIMBRÃO – TROÇO ENTRE O 
CEMITÉRIO E O LUGAR DO BARREIRO T – 85/99 
N.º 2000/01 Pela empresa CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços, respeitante ao Auto de medição 
N.º 1 da obra supra, no valor total de €4.685,14 (939.286$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base nas informaç ões prestadas 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estud o de revisão de preços 
apresentado no valor de €4.685,14  (939.286$00)  + IVA 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A AS SOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA NO ÂMBITO DO 
FINANCIAMENTO CONCEDIDO NO CORRENTE ANO PELA CNEFF – COMISSÃO 
NACIONAL ESPECIALIZADA DE FOGOS FLORESTAIS 
N.º 2001/01 No seguimento da deliberação N.º 1408/01 de 01.05.30 foi presente o 
Protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 

Aos 30 dias do mês de Maio do ano de dois mil e um, no edifício sede do Município , entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Leiria, é realizado o presente protocolo. 

Como primeiro outorgante o Município de Leiria, representado pela Presidente da Câmara 
Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos. 

Como segundo outorgante a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, 
representada pelo Vice-Presidente Técnico, José Carlos Fonseca de Almeida e Lopes. 

Cláusula 1.ª 

(Objecto) 

O presente protocolo tem por objecto regular as condições de transferência da importância 
de €16.959,13 (esc.: 3.400.000$00 – três milhões e quatrocentos mil escudos) da Câmara 
Municipal de Leiria para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, no 
âmbito do financiamento concedido no corrente ano pela CNEFF – Comissão Nacional 
Especializada de Fogos Florestais. 

Cláusula 2.ª 

(Finalidade do financiamento) 

Este financiamento destina-se à concretização do Programa de Vigilância Móvel Motorizada. 

Cláusula 3.ª 

(Duração) 

O programa tem a duração de três meses e início no dia 1 de Julho de 2001. 

Cláusula 4.º 

(Das equipas) 

Serão constituídas três equipas de 2 elementos cada. 

Cláusula 5.ª 

(Pagamentos e relatório) 

1- As transferências serão efectuadas mensalmente, devendo para o efeito ser apresentado 
previamente um relatório em impresso próprio. 

2- Os relatórios devem ser entregues na Comissão Especializada de Fogos Florestais 
Municipal até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que se refere. 
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Cláusula 6.ª 

(Relatórios das equipas) 

As equipas de vigilância têm que obrigatoriamente efectuar relatórios diários, assinados 
pelos seus dois elementos. 

Cláusula 7.ª 

(Organização da jornada laboral) 

São atribuídos três turnos para dois elementos, sendo cada turno de oito horas. 

Cláusula 8.ª 

(Disposições finais) 

Este protocolo foi celebrado em duplicado, sendo um exemplar para cada um dos 
outorgantes.” 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – CARLOS MANUEL BASTOS 
N.º 2002/01 Presente o ofício n.º 2040, de 18 de Junho de 2001, do Centro de Emprego 
de Leiria, acompanhado de um pedido apresentado por CARLOS MANUEL BASTOS, 
residente no Bairro Sá Carneiro, lote 15 – 3.º Dt.º, Marrazes – Leiria, solicitando parecer 
para a criação de uma empresa na actividade de “Pintura de Construção Civil”, a localizar no  
Bairro de Sá Carneiro, lote 15 – 3.º Dt.º, Marrazes - Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Marrazes constante do ofício n.º 377/01, de 27 de Julho, anexo 
ao respectivo processo, delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Mar ço, emitir parecer favorável à criação 
da empresa pretendida devendo possuir instalações a dequadas e licenciadas para a 
sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – REGINA MARIA MACHADO 
FERREIRA 
N.º 2003/01 Presente o ofício n.º 2047, de 18 de Junho de 2001, do Centro de Emprego 
de Leiria, acompanhado de um pedido apresentado por REGINA MARIA MACHADO 
FERREIRA, residente na Rua de Leiria, n.º 10, em Arnal - Maceira – Leiria, solicitando 
parecer para a criação de uma empresa na actividade de “Serviços de Limpeza”, a localizar 
na Rua Principal, n.º 16-A, em Mangas - Maceira - Leiria. 
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A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Maceira constante do ofício n .º 300/2001, de 8 de Agosto, anexo 
ao respectivo processo, delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Mar ço, emitir parecer favorável à criação 
da empresa pretendida devendo possuir instalações a dequadas e licenciadas para a 
sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196 – A/2001, DE 10 DE MARÇO – SÓNIA M ARIA CORREIA CASALEIRO 
N.º 2004/01 Presente o ofício n.º 2042, de 18 de Junho de 2001, do Centro de Emprego 
de Leiria, acompanhado de um pedido apresentado por SÓNIA MARIA CORREIA 
CASALEIRO, residente na Rua das Ladeiras, em Arnal - Maceira – Leiria, solicitando 
parecer para a criação de uma empresa na actividade de “Ocupação de Tempos Livres”, a 
localizar no Edifício Ladeiras, loja 3, em Arnal - Maceira - Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Maceira constante do ofício n .º 301/2001, de 8 de Agosto, anexo 
ao respectivo processo, delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/2001, de 10 de Mar ço, emitir parecer favorável à criação 
da empresa pretendida devendo possuir instalações a dequadas e licenciadas para a 
sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA COELHO DE FREITAS 
N.º 2005/01 Presente o ofício n.º 12882, de 20 de Julho/2001, da Sub-Região de Saúde 
de Leiria, solicitando à Câmara que seja emitido parecer sobre a transferência da Farmácia 
Coelho de Freitas, do local da Praça Rodrigues Lobo para o lugar de Cascalheira, lote n.º 2, 
– Marinheiros – Marrazes, concelho de Leiria. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, informar a Sub-
Região de Saúde de Leiria de que, conforme a sua de liberação n.º 1556/01, 20 de 
Junho, comunicada através do ofício n.º 10864, não vê inconveniente na transferência 
da farmácia Coelho de Freitas para o local pretendi do. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 
N.º 2006/01 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos dezasseis dias do mês de 
Agosto de 2001, apresentando um total de Disponibilidades de €687.630,06 
(137.857.450$00) sendo de Operações Orçamentais €185.916,30 (37.272.871$00) e de 
Operações de Tesouraria €501.713,76 (100.584.579$00). 

A Câmara tomou conhecimento. 
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13.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2001 
N.º 2007/01 Presente a 13.ª alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as deduções em 36.200 contos. 

A Câmara delibera por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores, 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, apro var a 13.ª Alteração ao 
Orçamento Ordinário de 2001. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2001 
N.º 2008/01 Presente a 13.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando os reforços em 37.200 e as deduções em 36.500 contos. 

A Câmara delibera por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores, 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, apro var a 13.ª Alteração ao Plano de 
Actividades de 2001. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PUBLICIDADE – MARIA LUCINDA MARQUES DA SILVA FILIPE  – ITL-42-9-1 
N.º 2009/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um anúncio luminoso e de um toldo, a colocar frente ao seu 
estabelecimento de lavandaria, sito na Urbanização Planalto, Rua da Escola, lote 7, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, na condição 
imposta pelo DU, que é do seguinte parecer: 

“Nada se tem a opor à instalação do reclamo luminoso e do toldo, devendo somente passar-
se  a competente licença, quando o requerente apresentar fotocópia referente ao 
licenciamento da fracção para lavandaria.” 

** 

PUBLICIDADE - PALMIRA HIGINO & MACHADO CONFECÇÕES, LDA – TL-24-16 
N.º 2010/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação do licenciamento de um toldo com publicidade no seu estabelecimento situado no 
Largo 5 de Outubro, 41, em Leiria. 

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

** 
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PUBLICIDADE - PALMIRA HIGINO & MACHADO CONFECÇÕES, LDA. – TL-24-16 
N.º 2011/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação do licenciamento de um anúncio iluminado no exterior do seu estabelecimento 
situado no Largo 5 de Outubro, 41, em Leiria. 

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

** 
PUBLICIDADE – OSÓRIO & MIGUÉIS, LDA. ITL-42-9-1  
N.º 2012/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido para 
colocação de uma bandeirola, frente ao seu estabelecimento sito na Avenida Dr. Francisco 
Sá Carneiro. Lote 9, Loja B, freguesia de Marrazes. 

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

** 

PUBLICIDADE - DUARTE & CARMO, LDA. – ITL-42-9-1  
N.º 2013/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação da licença de publicidade referente a duas placas luminosas, nas suas 
instalações sitas na Urbanização da Quinta da Maligueira, lote 15, Gândara dos Olivais, 
Marrazes. 

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

** 
PUBLICIDADE - ARQUIVO – LIVRARIA E PAPELARIA, LDA. ITL-42-9-1 
N.º 2014/01 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de suporte publicitário – letras soltas, a colocar no seu estabelecimento sito na 
Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 53, em Leiria. 

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

** 
PUBLICIDADE – UNIFATO – CONFECÇÕES DO CENTRO, LDA. ITL-42-9-1 
N.º 2015/01 Retirado.  

** 
PUBLICIDADE – AMERICANA – PAPELARIAS, LIVRARIAS E E QUIPAMENTOS, S.A. 
ITL-42-9-1 
N.º 2016/01 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de uma faixa de lona publicitária, sito na rua do Município, em frente à loja Hora 
Certa. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a 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: 
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“Pretende a firma requerente, colocar uma lona publicitária com 9 m2 (1,50 x 6,00), nas 
imediações do seu estabelecimento comercial situado na rua do Município, lona essa 
contendo: Livros escolares – Americana Livraria Hora Certa. 
Pretende-se instalar uma lona, no período compreendido entre 15 de Julho a 30 de 
Setembro. 
Analisando a pretensão e considerando o RMDP, verifico, não existir no artigo 22.º, nenhum 
tipo de suporte publicitário igual ao pretendido, podendo contudo remeter-se a pretensão, 
para uma do tipo CARTAZ... 
Assim, analisada a planta de situação, verifico que a faixa pretendida terá que ficar de um 
dos lados suspensa, num candeeiro de iluminação pública, o que como referi anteriormente 
não é de autorizar, por analogia com o disposto na alínea c) do artigo 26.º do RMDP, não 
devendo portanto autorizar-se o pretendido.” 

** 

PUBLICIDADE  - BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ITL-42-9 -1 
N.º 2017/01 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de anúncios luminosos a colocar no seu estabelecimento sito na rua Anzebino da 
Cruz Saraiva, lote 4 – r/c – Quinta de S. Miguel, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o processo, concorda c om a informação 
prestada pelo DU, que é do seguinte teor: 

“Pretende o requerente licenciar a instalação de dois reclamos luminosos. 
Nada se tem a opor à colocação do reclamo tipo bandeira, contudo o outro não tem em 
consideração a existência do pórtico, que constitui um elemento decorativo do edifício. 
Assim e considerando que o RMDP, não permite que este tipo de publicidade oculte 
elementos decorativos ou outros com interesse na composição arquitectónica das fachadas, 
não deverá permitir-se as afixações pretendidas.” 

Deste modo, delibera, por unanimidade, deferir o an úncio tipo bandeira, e, 
manifestar a intenção de indeferir a restante, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pel o 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). 

** 

PUBLICIDADE - ESPAÇO 3P AUDIOVISUAIS, LDA. ITL-42-9 -1 
N.º 2018/01 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido para 
uma campanha publicitária dos sumos Um Bongo da Nestlé, a realizar no areal da Praia do 
Pedrógão, no dia 18 do corrente mês, das 9.00  horas às 14.00 horas, juntando, para o 
efeito, autorização da Capitania do Porto da Nazaré. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, mediante o 
pagamento prévio das taxas devidas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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EXPLORAÇÃO DO BAR SANTO AGOSTINHO  
N.º 2019/01 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o seguinte: 

1. A Câmara, em reunião de 05/11/1997 deliberou, após hasta pública para o efeito, 
adjudicar o direito de exploração do BAR do Jardim de Santo Agostinho, em Leiria, a 
Maria Cidália Ferreira Pinheiro, pelo valor de €349,16 (70.000$00) ao ano, durante o 
período de 01/01/1998 até 31/12/2002; 

2. Até à presente data não foi possível celebrar o contrato por falta de apresentação, pela 
adjudicatária, dos documentos necessários para o efeito, embora tivesse sido notificada, 
por carta registada com aviso de recepção, em 25/06/1999 para os apresentar; 

3. Em 14/06/2000 o Chefe de Divisão de Espaços Verdes informou que a estrutura 
metálica de protecção à esplanada do referido Bar se encontrava caída e o mesmo 
encerrado há vários meses; 

4. Em 16/02/2001 a adjudicatária foi notificada para, no prazo de 15 dias informar a 
Câmara Municipal do seguinte: 
− Se estava interessada em manter a exploração do Bar; 
− Se estivesse interessada  deveria entregar, no referido prazo, os documentos para 

a celebração do contrato (já anteriormente pedidos), sob pena de, não o fazendo, 
ser anulada a adjudicação; 

− No mesmo prazo, deveria proceder à abertura do Bar, assegurando o perfeito 
estado de limpeza e funcionalidade das instalações; 

− Pagar, dentro do referido prazo, as tranches em falta do valor anual da adjudicação; 
− Caso não estivesse interessada em manter a exploração, desocupar e retirar do 

mesmo Bar todos os equipamentos e mobiliário de sua pertença; 
5. Até à presente data não foi recebida resposta, nem dado cumprimento. 

A Câmara, depois de analisar o processo e atendendo  a que é de todo o 
interesse manter em funcionamento o Bar do Jardim d e Santo Agostinho, desta 
cidade, delibera por unanimidade dar por findo, a p artir da presente data, o direito de 
concessão da exploração do citado Bar, fazendo o ar rolamento de todos os bens 
pertencentes à adjudicatária, retirando-os do seu i nterior para os armazéns da 
Câmara na Guimarota.  

A adjudicatária deverá ser notificada do teor da pr esente deliberação e que 
deverá proceder ao levantamento dos referidos bens no prazo máximo de 30 dias. 

Mais delibera mandar abrir concurso com vista à urg ente atribuição do 
direito de exploração do mesmo Bar. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ACIDENTAL DE RECI NTO - ALBERTO 
GONÇALVES SABINO ITL-42-11-1  
N.º 2020/01 Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Estrada 
da Nazaré, Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no  Café/restaurante “Dallas”, sito em Cerca, Maceira, para os dias 3, 4, 10, 
11, 17, 18, 24, 25 e 31 de Agosto do corrente ano, do qual consta o Despacho de 01/08/03, 
do Sr. Vice-Presidente a autorizar.  

A Câmara delibera por unanimidade, ratificar o Desp acho de 01/08/03 do 
Ex.mo Sr. Vice-Presidente e autorizar: 
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1- A realização do referido espectáculo, devendo pa ra o efeito pagar 
previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de €35,74, (7.165$00), 
bem como promover o seu encerramento até às 2 horas , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto na área envolvente;  

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

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

Distrito de Leiria. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ACIDENTAL DE RECI NTO - LUÍS MIGUEL 
GASPAR INÊS ITL42-11-1 
N.º 2021/01 Presente o requerimento de Luís Miguel Gaspar INÊS, residente na Rua da 
Base Aérea, n.º12, em Amor, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no parque de estacionamento junto ao  Café “KIKAS”, sito na mesma 
morada, no dia 14 de Agosto do corrente ano, do qual consta o Despacho de 01/08/13, do 
Sr. Vice-Presidente a autorizar. 

A Câmara delibera por unanimidade, ratificar o Desp acho de 01/08/13 do 
Ex.mo Sr. Vice-Presidente e autorizar: 

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

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

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

Distrito de Leiria. 

** 

RENDA DO RESTAURANTE ESPLANADA SITO NO JARDIM LUÍS DE CAMÕES ITL-42-
12-2 
N.º 2022/01 Presente o requerimento de Henrique Mendes, na qualidade de Sócio 
Gerente do Restaurante Esplanada de Leiria, Ld.ª, solicitando que lhe seja retirada a 
indemnização de 50% da renda mensal de Agosto corrente, no valor de € 658,11 
(131.940$00), em virtude de ter passado um dia da data do pagamento normal da renda. 

A Câmara delibera por unanimidade indeferir o pedid o com base no n.º 1, 
do art.º 1041.º do Código Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

VOTO DE PESAR 
N.º 2023/01 Pela Senhora presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, ao Sr. Jos é Luís Morgado dos Santos Góis, 
funcionário desta Câmara Municipal, pelo faleciment o de seu pai (funcionário 
aposentado) tendo a Câmara deliberado, por unanimid ade, concordar. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL – ANO LEC TIVO 2001/2002 – 
CONCURSO LIMITADO - DIE 38-4 
N.º 2024/01 A Câmara delibera, por unanimidade, apr ovar o Caderno de Encargos e 
Programa de Concurso, e abrir Concurso Limitado par a o Circuito Especial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ESCOLA EB 2, 3 D. DINIS - LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNC IA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 2025/01 Presente o ofício da ESCOLA EB 2, 3 D. DINIS, datado de 2001/06/13, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares) para o dia 26 e 29 de 
Junho de 2001, para deslocação Vila Nova de Mil Fontes. 

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. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO “AS PINHOEIRAS” DE A-DO-BARBAS– P EDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DIE 38-5 
N.º 2026/01 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO “AS PINHOEIRAS” DE A-DO-
BARBAS, datado de 2001/08/05, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 
lugares), para deslocação a Albergaria-A-Velha, no dia 11 de Agosto/2001.  

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. 

** 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – VERBA DE ARRANQUE PARA AS SA LAS DE 
ACTIVIDADES DE APOIO SÓCIO-EDUCATIVO – DIE – 38-3-1  
N.º 2027/01 Presente uma PROPOSTA do Senhor Vereador da Educação e Cultura 
referente ao assunto em epígrafe, que é do seguinte teor: 
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“PROPOSTA 

A Lei Quadro de Educação Pré-Escolar – Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro veio a 
estabelecer o desenvolvimento das actividades de Apoio à Família, como um serviço que 
integra o funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 

1. Considerando que nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 
169/99 de 18 de Setembro é da competência dos Órgãos Municipais o 
apetrechamento dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 

2. Considerando que é necessário apetrechar os espaços onde decorrem as 
actividades de Apoio Sócio-Educativo nos estabelecimentos mencionados. 

3. Considerando que os equipamentos educativos (material didáctico, de apoio, de 
consumo e exterior), devem privilegiar os seguintes objectivos: 

Favorecer a fantasia e o jogo simbólico 

Favorecer a criatividade 

Estimular o exercício físico 

Estimular o desenvolvimento cognitivo 

Proponho a atribuição de uma verba de arranque por sala, no valor de €997,60 
(200.000$00), de acordo com a Lei n.º 159/99 e 169/99 de 14 de Setembro e 18 de 
Setembro respectivamente, com destino aos Jardins de Infância que venham a implementar 
as actividades de Apoio Sócio-Educativo. 

Proponho ainda que após a recepção da verba, os estabelecimentos de ensino venham a 
apresentar à Câmara Municipal de Leiria, no prazo de 6 meses as cópias dos documentos 
justificativos das despesas efectuadas com a aquisição dos materiais constantes na 
proposta.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  proposta acima 
transcrita no sentido de atribuir uma verba de €997 ,60 (200.000$00) por cada sala de 
Jardim de Infância que venha a desenvolver as activ idades de Apoio Sócio-Educativo. 

** 
SOCIEDADE PORTUGUESA DE FÍSICA – PROJECTO “EXPERIME NTA CIÊNCIA PARA 
TODOS” 
N.º 2028/01 No âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal, a 
Escola Secundária Domingos Sequeira, o Centro de Formação e a Sociedade Portuguesa 
de Física e em aditamento. à deliberação de Câmara n.º 1269/01 de 16.05.01, propõe-se a 
atribuição da verba de €4.638,82 (930.000$00) à Sociedade Portuguesa, para fazer face às 
despesas inerentes ao projecto de electricidade e AVAC do centro “Experimenta Ciência 
para todos” a implementar na Escola Secundária Domingos Sequeira. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea e ) do n.º 3, do art.º 19.º da citada 
Lei, é da competência dos órgãos do Município apoia r o desenvolvimento de 
actividades complementares de acção educativa na ed ucação pré-escolar o no ensino 
básico, e considerando ainda a alínea l) do n.º 1 d o art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, delibera, por unanimidade, aprovar e auto rizar a transferência da verba de 
€4.638,82 (930.000$00) para a Sociedade Portuguesa de Física para fazer face às 
despesas inerentes ao projecto de electricidade e A VAC. 
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SUB-NÚCLEO DE LEIRIA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PA RALISIA CEREBRAL 
- SUBSÍDIO 
N.º 2029/01 Presente o ofício do Sub-Núcleo de Leiria da Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral, solicitando apoio para apetrechamento e aquisição de mobiliário para as 
novas instalações. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea h) 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 Acção Social e que, de acordo com o n.º 1 do art.º 23.º da citada Lei, os 
órgãos municipais podem assegurar a gestão de equip amentos e realizar 
investimentos no apoio a centros para deficientes, e considerando ainda as alínea a) 
b) e c) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, d e 18 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, aprovar e autorizar a transferência da  verba de (€ 997,60) 200,000$00 
para o Sub-Núcleo de Leiria da Associação Portugues a de Paralisia  Cerebral  para 
fazer face às despesas inerentes ao apetrechamento das instalações. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

EDITAIS PARA HASTAS PÚBLICAS DE ADJUDICAÇÃO DO DIRE ITO DE 
ARRENDAMENTO DOS ESPAÇOS DO EDIFÍCIO DESIGNADO POR “EX-MERCADO DE 
SANTANA 
N.º 2030/01 Foi presente uma relação para a realização da Hasta Pública para a 
adjudicação do direito de arrendamento dos espaços de restauração e outro para a 
realização da Hasta Pública para os espaços comerciais (de venda a retalho). 

Por efeito de direito anterior salvaguardado no processo negocial com os 
arrendatários antes da realização das obras, a Firma “Manuel Ribeiro Oliveira Sucessores, 
Ld.ª” e o Sr. Fernando Augusto Ferreira têm o direito, no prazo de 10 dias úteis, após a 
recepção da comunicação a escolher um espaço cada, antes da Hasta Pública, ficando a 
pagar o valor da renda base de licitação, sendo o procedimento da hasta pública utilizado 
para os lugares sobrantes. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por 
unanimidade aprovar a relação para a realização das  referidas hastas públicas, bem 
como as condições em que esta se realizará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSO SORGILA – SOCIEDADE DE ARGILAS, SA. PARA L ICENCIAMENTO DE 
PEDREIRA (EXPLORAÇÃO DE AREIAS), NO LOCAL DE CABEÇO  VEGIA, FREGUESIA 
DE MONTE REDONDO 
N.º 2031/01 Presente o processo, da Firma Sorgila – Sociedade de Argilas, SA., que 
pretende licenciar uma pedreira para exploração de areias, no lugar de Cabeço Vegia, 
Monte Redondo, invocando para o efeito o disposto na alínea C4 do número 2 do art.º 62.º, 
também em anexo, do Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, delibera por 
unanimidade, considerar de indiscutível interesse m unicipal o licenciamento da 
pedreira para exploração de areias, no lugar de Cab eço Vegia, freguesia de Monte 
Redondo, concelho de Leiria, da firma Sorgila . Soc iedade de Argilas, SA. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE SPORTIVO DE 
SOUTO DA CARPALHOSA 
N.º 2032/01 Escritura Pública de Compra e venda de uma parcela de terreno com a área 
de 5.300 m2, sita em Souto de Baixo – Freguesia de Souto da Carpalhosa, pelo valor de 
20.000.000$00. 

A Câmara, após apreciação do processo, delibera por  unanimidade, 
adquirir à Fábrica da Igreja Paroquial do Souto da Carpalhosa, um prédio com a área 
de 5.300 m2 pelo valor de 20.000.000$00 (vinte milh ões de escudos) prédio este 
inscrito na matriz predial urbana sob. o art.º 4505 , e não descrito na 2.ª Conservatória 
do Registo Predial. 

Mais delibera, autorizar o respectivo pagamento no valor de 20.000.000$00, 
(vinte milhões de escudos) e enviar ao 1.º Cartório  Notarial de Leiria os documentos 
necessários para a celebração da Escritura Pública de Compra e Venda, e autorizar a 
Senhora Presidente a outorgar a respectiva escritur a. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

JUVENTUDE VIDIGALENSE – VOTO DE LOUVOR 
N.º 2033/01 Considerando os resultados desportivos da Juventude Vidigalense na Época 
2001/2002, como sejam: 

- Campeã Nacional de 4 x 100 em seniores femininos, com apuramento para a Taça dos 
Campeões Europeus; 

- 4.ª classificada no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão em masculinos (melhor 
classificação de sempre de uma equipa do distrito); 

- 6.ª classificada no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão em femininos (melhor 
classificação de sempre de uma equipa do distrito); 

Propõe o Sr. Vereador, Dr. Paulo Rabaça, que se atribua um voto de louvor à Juventude 
Vidigalense e que se efectue recepção na Câmara Municipal de Leiria, em data de Reunião 
de Câmara, com atribuição de um trofeu. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, concordar com a 
proposta apresentada. 

** 
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VÂNIA SILVA – VOTO DE LOUVOR 
N.º 2034/01 Considerando os resultados desportivos da atleta Vânia Silva na Época 
2001/2002, como sejam: 

- Recorde de Portugal e Ibérico na sua disciplina; 
- Campeã Nacional e Nacional Sub 23 com a marca de 63,64 mts; 
- Vencedora do encontro em lançamentos Portugal/Espanha em Orense, Espanha; 
- 4.ª classificada no Campeonato de Europa de Sub -23 em Amsterdão com a marca de 

63, 64 mts no lançamento do martelo; 
- Participação nos Campeonato do Mundo de Atletismo em Edmonton, Canadá; 
- Apuramento para as Universíadas em Pequim, China (Agosto de 2001); 
- 3.ª classificada na Taça da Europa da  1.ª Liga em Vaasa, Finlândia. 

Propõe o Sr. Vereador, Dr. Paulo Rabaça, que se atribua um voto de louvor à atleta Vânia 
Silva, da Juventude Vidigalense e que se efectue recepção na Câmara Municipal de Leiria, 
em data de Reunião de Câmara, com atribuição de um troféu. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, concordar com a 
proposta apresentada. 

** 
PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – GRUPO DES PORTIVO E 
RECREATIVO DOS PARCEIROS 
N.º 2035/01 Pelo Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça foi presente a informação interna n.º 
5319, da Divisão do Desporto, que abaixo se transcreve: 

“O Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros, com sede no lugar de Parceiros, 
freguesia de Parceiros, solicitou à Câmara Municipal de Leiria, parecer favorável no sentido 
de a Colectividade vir a ser considerada Instituição de Utilidade Pública. 

Após a análise do processo enviado (resumo do historial da Colectividade, parecer 
da Junta de Freguesia e cópia da publicação em Diário da República dos estatutos), a 
Divisão do Desporto  propõe que seja emitido, pela Câmara Municipal de Leiria, parecer 
favorável à declaração de Instituição de Utilidade Pública. 

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

** 
APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DE CICLOTURISMO “CARREIRA 2001” DO 
GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE 
N.º 2036/01 Presente o ofício, com o número de entrada 23223/01, do Grupo Desportivo 
Carreirense  no qual solicitou à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização do 
Passeio de Cicloturismo “Carreira 2001”. Após a análise do orçamento, propõe o Sr. 
Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a atribuição de um apoio financeiro de €374,1 
(75.000$00) para fazer face às despesas da prova. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do nº1, do art.º 13.º, da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto , delibera por unanimidade, de 
acordo com a alínea b), do n.º2, do art.º 21.º da s upracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Set embro, atribuir ao Grupo Desportivo 
Carreirense um subsídio no valor de €374,1 (75.000$ 00). 
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APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE PESCA DESPOR TIVA DA SECÇÃO 
DE PESCA DESPORTIVA DA CASA DO POVO DE MONTE REAL 
N.º 2037/01 Presente o ofício, com o número de entrada 22480/01, da Secção de Pesca 
Desportiva da  Casa do Povo de Monte Real  no qual solicitou à Câmara Municipal de 
Leiria apoio para a realização de Concurso de Pesca Desportiva. Após a análise do 
orçamento, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a atribuição de um apoio 
financeiro de €374,1 (75.000$00) para fazer face às despesas da prova. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do nº1, do art.º 13.º, da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto , delibera por unanimidade, de 
acordo com a alínea b), do n.º2, do art.º 20.º da s upracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Set embro, atribuir à Secção de Pesca 
Desportiva da Casa do Povo de Monte Real um subsídi o no valor de €374,1 
(75.000$00). 

** 

CONFERÊNCIA “VIVER ACTIVO” 
N.º 2038/01 No âmbito do Programa Viveractivo – Programa de Actividade Física para a 
3ª Idade, está definida a realização anual de uma conferência no Dia Internacional do Idoso 
(1 de Outubro), para apresentação do plano de actividades para o ano seguinte. Esta 
conferência, que nas primeiras duas edições se realizou apenas para a apresentação local,  
pretende-se que seja um momento de balanço e de integração de novos desenvolvimentos 
científicos e técnicos ao nível do exercício e saúde para a pessoa idosa, pelo que neste 
momento de plena maturidade do Programa ( 600 inscritos ) se justifica a realização de uma 
conferência que permita alertar e cativar os profissionais, qualquer que seja a sua área 
(social, saúde, desporto, etc.), para esta importante vertente da qualidade de vida dos 
nossos idosos. 
Assim, vem o Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça propor que nos dias 1 e 2 de Outubro de 2001 
se realize em Leiria uma Conferência que reuna os principais especialistas nacionais e 
internacionais nesta área cujo título será “Programas de Exercício para a pessoa idosa: 
Concepção, Avaliação e Programação”, devendo esta conferência ter inscrições gratuitas, 
no sentido de promover uma alargada participação. 
Mais propõe que a Câmara Municipal de Leiria suporte os seguintes custos: 

- Viagem, estadia e alimentação dos Prelectores convidados (Nacionais e Internacionais); 

- Serviços de tradução simultânea; 

- Imagem do Programa e divulgação da Conferência (Faixas, Brochuras, cartazes, pastas 
e outro material estacionário) ; 

- Produção de uma apresentação Multimédia do Programa VIVERACTIVO; 

- Serviços de catering (Coffe Breaks). 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º e art.º 21.º da Le i n.º 159/99, de 14 de Setembro, os 
municípios dispõem de atribuições no domínio dos Te mpos livres e desporto, 
delibera por unanimidade, aprovar a realização da C onferência “Programas de 
Exercício para a pessoa idosa: Concepção, Avaliação  e Programação”, devendo esta 
conferência ter inscrições gratuitas. 
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Mais delibera, que a Câmara Municipal de Leiria sup orte os custos acima 
mencionados. 

** 

CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES – PEDIDO DE APOIO D O CENTRO 
INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA 
N.º 2039/01 Presente o fax do CENTRO INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA, com o 
número de entrada 24065/01, no qual solicitou à Câmara Municipal de Leiria apoio para a 
realização do CAMPEONATO INTERNACIONAL DE JUNIORES, propõe o Sr. Vereador do 
Desporto, DR. PAULO RABAÇA, a atribuição do seguinte apoio: 

- Cedência de 15 mastros; 

- 40 vasos de plantas; 

- 1 barraca de madeira; 

- Lembranças para 80 atletas; 

- Cedência de 100 T-shirts da Câmara Municipal de Leiria e com a impressão dos dizeres 
“Campeonato Nacional de Juniores; Taça Jorge Humberto; Leiria – 25.05 a 02.09 de 
2001”; 

- Autocarros da CML, de acordo com a disponibilidade dos mesmos, para assegurar o 
transporte dos atletas entre o local de alojamento e o clube e vice-versa; 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, conceder o 
apoio material e logístico acima mencionado para a realização do campeonato, assim 
como ceder o transporte gratuito em Autocarros da C ML, de acordo com a 
disponibilidade dos mesmos, para assegurar o transp orte dos atletas entre o local de 
alojamento e o clube e vice-versa. 

A presente deliberação foi aprovada em minta. 

** 

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVO LVIMENTO 
DESPORTIVO CELEBRADO, EM 5 DE JUNHO DE 2000, ENTRE O INSTITUTO 
NACIONAL DE DESPORTO, A SOCIEDADE EURO 2004, SA E A  CÂMARA MUNICIPAL 
DE LEIRIA 
N.º 2040/01 Presente o primeiro aditamento ao Contrato-Programa em epígrafe que 
abaixo se transcreve: 
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“PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENV OLVIMENTO 
DESPORTIVO CELEBRADO, EM 5 DE JUNHO DE 2000, ENTRE O INSTITUTO 

NACIONAL DE DESPORTO, A SOCIEDADE EURO 2004, SA E A  CÂMARA MUNICIPAL 
DE LEIRIA 

ENTRE: 

1. INSTITUTO NACIONAL DE DESPORTO, adiante abreviadamente designado por 
IND, ou 1.º Outorgante , com sede na Avenida Infante Santo, n.º 76, 4.º, 1399-032 
Lisboa, neste acto representado por Manuel da Silva Brito, na qualidade de 
Presidente; 

2. EURO 2004, SA., - Sociedade Promotora da Realização em Portugal da Fase Final 
do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, adiante abreviadamente designada por 
EURO 2004, ou 2.ª Outorgante, pessoa colectiva n.º 504860305, com sede na 
Avenida de D. João II, Lote 1.07.2.1, 3.º e 4.º andar, Ala B, Edifício Administrativo, 
1990-096 Lisboa, neste acto representada por Gilberto Parca Madaíl e por Amadeu 
Carlos de Oliveira Basto de Lima, na qualidade, respectivamente, de Presidente e de 
Vice-Presidente do Conselho de Administração; 

3. Câmara Municipal de Leiria, adiante abreviadamente designada por CML, ou 3.ª 
Outorgante , neste acto representada por Isabel Damasceno V. C. Costa, na 
qualidade de Presidente; 

E: 

4. LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, EM., pessoa colectiva n.º 
505183692, com o capital social de Euros 100.000, com sede no Largo da 
República, 1, 2414-006 Leiria, adiante abreviadamente designada por LEIRISPORT, 
ou 4.ª Outorgante , neste acto representada por Paulo Jorge Rabaça Saraiva, na 
qualidade de Presidente do Conselho de Administração, e pelos Administradores 
Fernando Brites Carvalho e Pedro Miguel Rocha e Silva Mateus das Neves; 

CONSIDERANDO QUE: 

A – a Câmara Municipal de Leiria celebrou, em 5 de Junho de 2000, com os 1.º e 2.º 
Outorgantes, um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, tendo por objecto a 
execução da obra de reconstrução e remodelação do Estádio Municipal Magalhães Pessoa; 

B – Por escritura lavrada no 1.º Cartório Notarial de Leiria, em 10 de Abril de 2001, de folhas 
106 v a 108 do Livro de Notas número 270 D, de Escrituras Diversas, foi criada pela CML a 
empresa LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E TURISMO, EM.,  tendo como objecto social 
a gestão e exploração de equipamentos e infra-estruturas e organização de actividades nas 
áreas do desporto, lazer e turismo; 

C – A criação desta nova entidade tem por objectivo, entre outros, garantir a conclusão 
atempada das referidas obras, de forma a permitir o acolhimento dos jogos da fase final do 
Campeonato Europeu de Futebol de 2004; 

D – As 3.ª e 4.º Outorgantes  manifestaram a sua vontade no sentido da adesão da 
LEIRISPORT ao Contrato-Programa e os restantes Outorgantes não se opõem à mesma. 

É acordado e, deste modo, reduzido a escrito o Primeiro Aditamento ao Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo celebrado, em 5 de Junho de 2000, entre os 1.º, 2.ª e 3.ª 
Outorgantes, do qual passa a fazer parte integrante, no seguinte teor: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. Pelo presente Aditamento a 4.ª Outorgante  é associada ao cumprimento das 
obrigações e ao exercício dos direitos, assumidos pela 3.ª Outorgante  no Contrato-
Programa assinado, no dia 5 de Junho de 2000, tendo por objecto a execução da 
obra de reconstrução e remodelação do Estádio Municipal de Magalhães Pessoa. 

2. A 4.ª Outorgante  poderá, por acordo escrito com a 3.ª Outorgante , exercer todos os 
direitos que a esta assistem no âmbito do Contrato-Programa melhor identificado no 
número anterior. 

3. A 3.ª Outorgante mantém-se como responsável, solidariamente com a 4.ª 
Outorgante , pelo cumprimento de todas as obrigações emergentes do Contrato-
Programa. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

As notificações e comunicações à 4.ª Outorgante  devem ser enviadas para, ou entregues 
na seguinte morada: 

Edifício NERLEI 

Zona Desportiva de Leiria 

Arrabalde d’Aquém 

2401-977 Leiria 

Celebrado em Lisboa, aos _____ de _____ de 2001, em três folhas, com quatro exemplares, 
ficando um na posse de cada um dos Outorgantes.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de aprovar o 
primeiro aditamento ao Contrato-Programa em epígraf e. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO DE GESTÃO DO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIP AIS 
N.º 2041/01 Pelo Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça foi presente a minuta do protocolo e 
epígrafe, para discussão e aprovação na próxima reunião. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PATROCÍNIO FESTIVAL DA JUVENTUDE “POP PEDRÓGÃO” – S ODICEL SOCIEDADE 
DE REPRESENTAÇÕES DE LEIRIA, LD.ª 
N.º 2042/01 Retirado. 

** 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1729/01 DE 4 DE JUL HO 
N.º 2043/01 A deliberação n.º 1729/01 de 4 de Julho, deve ser corrigida porquanto o 
pagamento, no valor de €837,98 (168.000$00), referente ao grupo de Fados de Coimbra 
“Sons de Coimbra” deverá ser pago ao seu represente Sr. Vítor Manuel Morgado Simões. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a rectifi cação acima referida. 

** 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1730/01 DE 4 DE JUL HO 
N.º 2044/01 A deliberação n.º 1730/01 de 4 de Julho, deve ser corrigida porque: 

Onde se lê , “... delibera por unanimidade atribuir um subsídio no valor de €698,32 
(140.000$00) à Associação Portuguesa de Surdos/APS” deverá ler-se  “... delibera por 
unanimidade, pagar ao restaurante “A Grelha” no valor de €698,32 (140.000$00) referente 
ao almoço dos participantes no II Encontro Mundial de Jovens Surdos.” 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a rectifi cação acima transcrita. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – PAGAMENTO DE DESPESAS 
N.º 2045/01 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO foi presente a Nota de 
Despesas do Teatro José Lúcio da Silva, por cedência para actividades culturais e 
recreativas durante o mês de Maio, que totaliza o valor de €10.630,90 (2.131.305$00). 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, 
transferir para o teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €10.630,90 (2.131.305$00), 
referente às despesas por cedência para actividades  culturais e recreativas, levadas a 
efeito no mês de Maio de 2001. 

** 
EXPOSIÇÃO NO EDIFÍCIO BANCO DE PORTUGAL 
N.º 2046/01 Pela Divisão da Cultura foi presente a informação n.º 60/2001 que abaixo se 
transcreve: 

“Assunto: Proposta para realização do projecto “Deu sas, Madonas, Feiticeiras” 

O evento acima referenciado, do qual farão parte 3 exposições, foi proposto por uma 
Comissão Organizadora composta por elementos da CCRC e da Fundação Bissaya Barreto, 
e seria para decorrer no período compreendido entre 14 de Setembro e 7 de Outubro, no 
edifício Banco de Portugal. 
Analisada a proposta elaborou-se o seguinte orçamento, previsional, para a concretização 
do projecto: 
1. Representações de Mulheres 

Transporte a efectuar pelos n/serviços 
Seguro para exposição e transporte 25.000$00 
Montagem a cargo da Fundação Bissaya Barreto e CCR 
Almoço e jantar da equipa de montagem 20.000$00* 
 €224,46 45.000$00 
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2. Sete Sangrias  
Transporte de alunos a efectuar pelos n/serviços 
Seguro para a exposição e transporte 25.000$00 

Montagem a cargo da Escola Soares dos Reis 
Alojamento e refeições p/equipe de montagem 60.000$00* 
 423,98 85.000$00 

3. Contradições 
Transporte, seguro e montagem incluídos na itinerância. 

Para além das despesas referenciada para cada núcleo devem acrescentar-se os seguintes 
valores, que são comuns a todos os núcleos: 

250 Cartazes 85.500$00 
500 Convites 87.950$00 
1.500 Desdobráveis 153.250$00 
Porto de Honra 25.000$00* 

A previsão orçamental total é de €2.402,71 (481.700$00) + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA MACEIRA A FIM DE ADQU IRIR IMÓVEL PARA 
INSTALAR O MUSEU ETNOGRÁFICO DA FREGUESIA DA MACEIR A 
N.º 2047/01 Pela Divisão da Cultura foi presente a Informação n.º 63/2001, que abaixo se 
transcreve: 

“Assunto: Apoio à Junta de Freguesia da Maceira para Aquisiçã o de imóvel para 
instalação do Museu Etnográfico 
A Junta de Freguesia da Maceira em ofício datado de11/06/2001, registado em 13/06/2001 - 
018244, solicita apoio financeiro para aquisição dum imóvel na Maceira para instalação de 
Museu de Etnografia da freguesia. 
O imóvel  que se pretende adquirir possui características arquitectónicas( casa antiga com 
alpendre) que importa manter e preservar e após obras de adaptação pode funcionar como 
Museu etnográfico da freguesia. 
Analisado o assunto e tendo em conta a riqueza cultural da freguesia  (4 ranchos folclóricos 
e música tradicional portuguesa) e o objectivo de reunir, em casa própria, instrumentos, 
objectos do quotidiano, trajes tradicionais etc......, preservando assim a memória colectiva da 
comunidade, propomos que se apoie esta aquisição com a atribuição à Junta de Freguesia 
da verba de €24.939,89, (5.000.000$00) ( cinco milhões de escudos).” 

A Câmara Municipal apreciou informação n.º 63/2001 da Divisão da Cultura, 
sobre aquisição de imóvel pela Junta de Freguesia d a Maceira, para instalação de 
Museu de Etnografia e tendo em conta a importância do edifício em termos 
arquitectónicos e a criação dum Museu Etnográfico c omo forma de manter e 
preservar a memória colectiva da comunidade, delibe ra por unanimidade, ao abrigo 
da alínea b), do n.º 6 do art.º 64º, da Lei n.º 169 /99 de 18 de Setembro, atribuir à Junta 
de Freguesia da Maceira a verba de €24.939,89, (5.0 00.000$00) (cinco milhões de 
escudos), para suporte das despesas de aquisição de  imóvel na Freguesia para 
instalação do Museu Etnográfico. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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APOIO AO CENTRO POPULAR E RECREATIVO DA COSTA PARA ARRANJO DA SEDE 
SOCIAL 
N.º 2048/01 Pela Divisão da Cultura foi presente a informação N.º 64/2001 que abaixo se 
transcreve: 

“Assunto: Apoio ao Centro Popular Recreativo da Costa para ar ranjo da sede social  
O Centro Popular Recreativo da Costa, em ofício com data de entrada de 03/07/2001 – 
020134, solicita apoio financeiro para suporte das obras  de beneficiação  executadas na 
sua sede social. 
Entre esta Associação e o Município de Leiria tem havido a melhor colaboração, tendo 
mesmo o 1º ciclo do ensino básico funcionado nas instalações do Centro no ano lectivo de 
2000/2001. 
O investimento realizado com as obras ultrapassa a capacidade de auto financiamento e o 
apoio do PIDDAC ( ainda não disponibilizado). 
Analisado o pedido e  tendo em conta o relevante interesse municipal das actividades 
desenvolvidas por esta Associação, propomos a atribuição ao Centro Popular  Recreativo da 
Costa , da verba de € 5.985,57, 1.200.000$00 ( um milhão e duzentos mil escudos), para 
suporte das despesas das obras de beneficiação na sede social do Centro.” 

A Câmara Municipal apreciou informação n.º 64 da Di visão da Cultura, 
sobre apoio financeiro a atribuir ao Centro Popular  Recreativo da Costa para suporte 
nas despesas com as obras de beneficiação executada s na sede social do Centro e 
tendo em conta o relevante interesse municipal das actividades desenvolvidas por 
esta Associação, delibera, por unanimidade de acord o com o disposto na alínea a) do 
n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Sete mbro, atribuir um apoio de €5.985,57, 
1.200.000$00 ( um milhão e duzentos mil escudos), p ara co-financiamento das obras 
de beneficiação da sede social do Centro Popular Re creativo da Costa, freguesia da 
Maceira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE – “F ESTIVAL DE JAZZ DA 
ALTA ESTREMADURA” 
N.º 2049/01 Pela Divisão da Cultura foi presente a informação e respectivo Despacho do 
Vice-Presidente Dr. Vítor Lourenço que abaixo se transcreve: 

“DIVISÃO DA CULTURA 

Informação n.º 62/2001 

Assunto: Festival de Jazz da Alta Estremadura 

As Câmaras Municipais de Leiria, Marinha Grande e Pombal estão, pelo 2º ano 
consecutivo, a organizar o Festival de Jazz da Alta Estremadura, este ano sob a direcção 
artística do Director do Hot Club de Portugal – Pedro Moreira. 

O Festival terá lugar nos meses de Setembro e Outubro. 
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É aposta do Festival a internacionalização do mesmo, com a participação de quatro 
grupos de renome, um deles estreia absoluta em Portugal, e os contactos directos com os 
estudantes de música e  músicos profissionais da comunidade, tendo em conta o número 
significativo de escolas de música, orquestras e bandas filarmónicas existentes na região. 

Assim, estão programados workshop de improvisação, conferências com os 
melhores críticos e divulgadores de jazz nacionais, concertos com formações nacionais e 
sessões de jazz e guitarra. 

São objectivos do Festival contribuir para o desenvolvimento musical da Região 
Centro, divulgar este género de música que está cada vez mais implantado em Portugal, 
formação de novos públicos e jovens músicos e atracção de públicos dos mais variados 
pontos do país. 

O Festival está orçado em cerca de €99.759,58 ou 20.000.000$00 (vinte milhões de 
escudos). 

Para a concretização deste Festival foi promovida o ano transacto uma candidatura 
ao Instituto Português das Artes do Espectáculo através da Associação de Desenvolvimento 
e Cooperação Atlântida, com sede na Rua Álvaro Coelho, n.º 19-1º,      2430-422 Marinha 
Grande, a qual foi aprovada com €19.951,92 ou 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos). 

Por este facto cabe à Associação a gestão das verbas para o Festival, a assinatura 
dos contratos com os grupos participantes e a definição da imagem gráfica e às Câmaras o 
pagamento dos encargos com as actividades previstas para cada concelho, o apoio logístico 
e os recursos humanos necessários. 

Esta acção está inscrita no Plano de Actividades para 2001 (cód. 02.01.05.09). 

Face ao exposto e uma vez que neste momento já existem compromissos com 
contratos assinados, nomeadamente os grupos estrangeiros, propomos que se atribua à 
Associação de Desenvolvimento e Cooperação Atlântida a verba de €7.481,97 ou 
1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil escudos). 

Para além do IPAE, o Festival vai ser patrocinado pela Região de Turismo 
Leiria/Fátima, Instituto Português da Juventude, Inatel e Delegação Regional da Cultura do 
Centro/Ministério da Cultura. 

Leiria, 6 de Agosto de 2001 

A Chefe de Divisão 

(Maria de Fátima Bentes) 

DESPACHO 

Concordo, porém, tendo em conta que a Associação Atlântida precisa urgentemente 
de proceder ao pagamento do sinal aos artistas norte-americanos por transferência bancária 
e como tal não pode aguardar pela reunião do próximo dia 16, decido no uso das minhas 
competências (n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro), por se tratar de uma 
circunstância excepcional e urgente e por não ser possível reunir extraordinariamente a 
Câmara e ainda porque se trata de uma acção inscrita no Plano de Actividades para 2001 
(cód. 02.01.05.09), autorizar o pagamento de €7.481,97 ou 1.500.000$00 (um milhão e 
quinhentos mil escudos). 
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Esta decisão deve ser ratificada na próxima reunião da Câmara 

2001-08-13 

O Vice-Presidente 

(Vítor Lourenço)” 

A Câmara Municipal apreciou informação n.º 62 /2001 da Divisão da Cultura, 
sobre Festival de Jazz da Alta Estremadura a ter lu gar em Setembro/Outubro em 
Leiria, Marinha Grande e Pombal, bem como o despach o de 2001-08-13 do Vice-
Presidente da Câmara e tendo em conta que para a co ncretização deste Festival foi 
elaborada candidatura ao IPAE pela Associação de De senvolvimento e Cooperação 
Atlântida, com sede na Rua Álvaro Coelho n.º 19- 1º  - 2430-422- Marinha Grande, que 
ficou assim responsável financeira do projecto, e q ue é necessário firmar contratos 
com os grupos participantes, delibera, por unanimid ade, ratificar o despacho do Sr. 
Vice-Presidente da Câmara de 2001-08-13 a autorizar  o pagamento da verba de 
€7.481,97 ou 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos m il escudos), à referida 
Associação, para o suporte das despesas iniciais a efectuar com os contratos dos  
grupos internacionais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – VISITA DOS TÉCNICOS DO INS TITUTO PORTUGUÊS 
DE ARQUEOLOGIA 
N.º 2050/01 Pela Divisão da Cultura foi solicitado o aluguer de um autocarro de 55 lugares 
sentados, com motorista, para efectuar a deslocação da visita dos técnicos do Instituto 
Português de Arqueologia, dia 26 de Agosto de 2001 (Domingo). 

A partida está marcada para as 8H30, na estação de Serviço “Total”, na aldeia 
de Tojal (estrada de Tomar para Coimbra antes do desvio para Alvaiázere). Após a recolha 
dos passageiros o autocarro seguirá com destino ao Vale do Lapedo, passando depois pela 
Lagoa do Saloio – valado de Frades – Nazaré, O regresso ao local de partida está previsto 
para as 19 Horas. 

Analisado o assunto e considerando a indisponibilid ade dos seus 
autocarros, delibera por unanimidade, proceder ao a luguer de autocarro para o dia 
solicitado. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSÍDIOS 
N.º 2051/01 Retirado. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ATRIBUIÇÃO DE NOVAS BOLSAS A ESTUDANTES DE S. FILIP E 
N.º 2052/01 Face ao êxito que tem constituído a atribuição de Bolsas de Estudo a 
estudantes de S. Filipe, da Ilha do Fogo, Cabo Verde, dados os resultados obtidos, uma vez 
que após a conclusão dos estudos na Escola Profissional de Leiria, os três usufrutuários 
ingressaram no Ensino Superior e atendendo ao papel que irão desempenhar no 
desenvolvimento da sua terra natal no sector tecnológico, uma vez que frequentam cursos 
em diferentes áreas de engenharia, aquando da visita, em Abril passado, de uma delegação 
oficial desta Câmara liderada pela Ex.ma Senhora Presidente, foi equacionada a hipótese 
de se proceder à atribuição de duas novas bolsas a estudantes de S. Filipe, em outras 
áreas. 

Nesta conformidade, dado o grande interesse, entusiasmo e reconhecimento por 
parte do Município de S. Filipe na atribuição dessas bolsas e na convicção de que, no futuro, 
os seus beneficiários muito irão contribuir para o progresso e desenvolvimento da sua terra, 
atendendo ao propósito desta Câmara, já manifestado ao Presidente do Município de S. 
Filipe, propõe-se a atribuição de duas Bolsas de Estudo, em cursos já indicados pela 
Câmara de S. Filipe, aos estudantes ANA BELA PIRES BARBOSA CENTEIO e JORGE 
PEDRO BARBOSA DIAS DA FONSECA, respectivamente para Gestão e Administração 
Pública e Comércio e Marketing, a serem ministrados na Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Leiria (ESTG). 

Para fazer face às despesas resultantes da situação académica, bem como das 
inerentes ao alojamento e alimentação, sugere-se que o valor da bolsa seja de 634.000$00 
no Ano Lectivo 2001/2002 paga em décimos de 63.400$00, de Setembro a Junho. 

A Câmara, após analisar o assunto da atribuição de duas novas bolsas a 
estudantes de S. Filipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde, delibera por unanimidade, 
atendendo ao Acordo de Cooperação e Amizade existen te com o Município de S. 
Filipe, bem como aos resultados académicos obtidos pelos actuais bolseiros e ainda 
pelo interesse de que se reveste para o desenvolvim ento de S. Filipe a formação a 
nível superior de quadros locais, atribuir mais dua s bolsas de estudo no valor de 
634.000$00 no Ano Lectivo 2001/2002, paga em décimo s de 63.400$00 de Setembro a 
Junho, contemplando os estudantes ANA BELA PIRES BA RBOSA CENTEIO e JORGE 
PEDRO BARBOSA DIAS DA FONSECA, já indigitados pelo Município de S. Filipe, para 
a frequência, respectivamente, dos cursos de Gestão  e Administração Pública e 
Comércio e Marketing, a serem ministrados na ESTG d e Leiria. 

Estas bolsas ficam abrangidas pelo regulamento em v igor em relação às 
restantes, que refere a suspensão da sua atribuição  logo que a falta de 
aproveitamento motive a ultrapassagem do tempo de c onclusão do respectivo curso 
em mais de um ano.  

** 

BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DE S. FILIPE 
N.º 2053/01 Tendo os alunos de S. Filipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde, OSVALDO 
ANTÓNIO LOPES RODRIGUES, SAMORA EMANUEL RODRIGUES LOBO e LUÍS 
ANTÓNIO RAMOS VEIGA, usufrutuários da Bolsa de Estudos que esta Câmara lhes 
atribuiu, obtido bom aproveitamento nos cursos que frequentaram no ano lectivo de 
2000/2001, no Instituto Politécnico de Leiria, de acordo com o regulamentado deverá esta 
Câmara prosseguir com a atribuição das Bolsas de Estudo. 
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Sendo o montante de cada bolsa, no ano lectivo anterior, destinado às despesas 
com propinas, livros, alojamento e alimentação e face à subida destes encargos, a 
Comissão de Geminações sugere a sua actualização para 634.000$00, pagos em décimos 
de 63.400$00 (valor do ordenado mínimo nacional), de Setembro a Junho do ano lectivo de 
2001/2002. 

A Câmara, face à proposta da Comissão de Geminações , delibera por 
unanimidade, prosseguir com a atribuição das Bolsas  de Estudo no Instituto 
Politécnico de Leiria, destinadas aos alunos OSVALD O ANTÓNIO LOPES 
RODRIGUES, SAMORA EMANUEL RODRIGUES LOBO e LUÍS ANT ÓNIO RAMOS 
VEIGA, sendo cada bolsa no montante de 634.000$00, para fazer face às despesas 
com propinas, livros, alojamento, alimentação e out ras inerentes à sua estada, paga 
em décimos de 63.400$00, de Setembro a Junho, no an o lectivo de 2001/2002. 

** 

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO COM RHEINE DE 06 A 10 DE 
SETEMBRO DE 2001 
N.º 2054/01 No seguimento da deliberação de 2001/04/11 respeitante ao 5.º Aniversário 
da Geminação Leiria/Rheine e face a que, anteriormente, tem feito parte das delegações da 
Câmara um representante das Juntas de Freguesia em actos análogos verificados em 
cidades europeias e que beneficiam de subvenção da União Europeia, deverá proceder-se 
ao sorteio para indigitação do Presidente de Junta que integrará a delegação que de 6 a 10 
de Setembro irá participar na comemoração do 5.º Aniversário da Geminação. 

Tem sido usual, também nestas condições, incluir um representante da imprensa 
regional sediada em Leiria. 

A Câmara deliberou por unanimidade incluir na deleg ação oficial que se 
desloca à Alemanha de 6 a 10 de Setembro, para part icipar na comemoração do 5.º 
Aniversário da Geminação Leiria/Rheine, o President e da Junta de Freguesia de 
Regueira de Pontes, mediante o resultado do sorteio  efectuado, ficando como 1º e 2º 
suplentes, respectivamente, o Presidente da Junta d e Freguesia de Colmeias e o 
Presidente da Junta de Freguesia de Ortigosa. 

Deliberou, ainda, a Câmara, incluir na delegação um  representante da 
imprensa regional sediada em Leiria.  

** 

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: 

- ODETE FIÚZA – VOTO DE LOUVOR 

- FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO – 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS 
PAVILHÕES DESPORTIVOS DE LEIRIA E CORREIA MATEUS E 
PISCINAS MUNICIPAIS 
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- PAGAMENTOS 

- CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA E POSTO MÉ DICO 
DE POUSOS – 1.ª FASE T – 154/00 

** 

ODETE FIÚZA - VOTO DE LOUVOR 
N.º 2055/01 Considerando os resultados desportivos da atleta Odete Fiúza no 
Campeonato da Europa de Atletismo para Deficientes Visuais , como sejam: 

- Medalha de prata (2.º Lugar) nos 1.500 metros, Categoria B2/ Femininos; 

- Medalha de prata (2.º Lugar) nos 5.000 metros, Categoria B2/ Femininos; 

Propõe o Sr. Vereador, Dr. Paulo Rabaça, que se atribua um voto de louvor à atleta Odete 
Fiúza e que se efectue recepção na Câmara Municipal de Leiria, em data de Reunião de 
Câmara, com atribuição de um trofeu.” 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade concordar com a 
proposta apresentada. 

** 

FEDERAÇÃO ACADÉMICA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO – ISE NÇÃO DO 
PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DESP ORTIVOS DE LEIRIA 
E CORREIA MATEUS E PISCINAS MUNICIPAIS 
N.º 2056/01 Presente os ofícios com os números de entrada 23951/01, 23952 e 24069, 
nos quais a FADU – Federação Académica do desporto Universitário solicitou a esta 
autarquia a cedência gratuita do Pavilhão Desportivo de Leiria, Pavilhão Correia Mateus e 
Piscinas Municipais de Leiria, entre 8 e 11 de Agosto de 2001 e nos dias 15 e 16 de Agosto 
de 2001, para a realização de estágios de basquetebol e voleibol tendo em vista a 
preparação das Selecções nacionais para os Jogos Mundiais Universitários, que decorrerão 
entre 21 de Agosto e 2 de Setembro de 2001 em Pequim, China. 

De acordo com os regulamentos das instalações em vigor, seriam devidas taxas 
de utilização no valor de €421,98 (84.600$00). 

Assim, propõe o Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça a concessão de isenção do 
pagamento das taxas supracitadas. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições na área dos Tempos Livres e desporto, delibera por 
unanimidade, de acordo com a alínea b) do n.º 2 do art.º 21.º da supracitada lei e com 
a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.ª da Lei n.º 169/9 9 de 18 de Setembro, conceder à FADU 
– Federação Académica do Desporto Universitário a i senção do pagamento das taxas 
de utilização das instalações acima supracitadas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PAGAMENTOS 
N.º 2057/01 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
senhora Presidente no período de 01 a 14 de Agosto correspondente às autorizações 
n.º s 7476 a 7670, no montante de €610.703,53 (122. 435.065$00). 

** 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FREGUESIA E EXTENSÃO DE S AÚDE POUSOS – 1.ª 
FASE – T – 154/00 
N.º 2058/01 Presente uma informação do DOM acompanhada do processo propondo a 
abertura de um concurso público para a construção da 1.ª Fase da obra supra referida, cujo 
orçamento se estima em €430.462,59 (86.300.000$00) + IVA. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, mandar abrir o 
respectivo concurso público para a realização dos t rabalhos pretendidos nos termos 
propostos na informação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ENCERRAMENTO 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 
presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do Departamento 
de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Departamento de Administração Geral, aos dezasseis dias do mês de 
Agosto do ano dois mil e um. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 


