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ACTA N.º 42 
Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil, 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 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º JOSÉ MANUEL RAPOSO 
PIRES para apresentação dos processos de loteamento; por parte do Departamento de 
Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos 
processos de obras municipais. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. ACÁCIO 
FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE SOUSA , não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.11.22 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

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

760/72 HENRIQUE GONÇALVES 
2037/91 DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO 
1578/93 MANUEL LEMOS RAMALHÃO 

934/99 ALCIDES VITORINO LÁZARO 
1021/99 ADELINO MATIAS NUNES 
1117/99 AGOSTINHO CRESPO DOS SANTOS 
1160/99 SILVINO PEREIRA DOS SANTOS RODA 
1375/99 MANJAR DOS SABORES 
1441/99 JOAQUIM LUÍS M. FRANCO COSME 
1696/99 LEIRITRÓNICA – COM. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, LD.ª 

407/2000 FLORENTINO DE SOUSA RODRIGUES 
425/2000 MARIA ADELINA PEREIRA BÁRTOLO SOBREIRA 
481/2000 LUÍS SANTOS GAMEIRO 
691/2000 CONSTRUÇÕES DA PIMENTEIRA, LD.ª 
751/2000 AMÉRICO LOPES MANGAS 
825/2000 MARIA AMÉLIA PEREIRA FRADE 
857/2000 LABETO – CENTRO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, LD.ª 

1050/2000 MANUEL COSTA MARQUES 
1114/2000 PAULINO MACÁRIO TEIXEIRA SILVA E OUTRA 
1224/2000 LIS PIZZA – PIZARIAS E GELATARIAS, LD.ª 
1334/2000 MANUEL PEDROSA SILVA GASPAR 
1348/2000 JORGE CARMO SILVA SALADA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS INF. N.º S: 

187/99 JOSÉ SILVA CUNHA 
123/2000 HUGO JOSÉ SILVA CARVALHO CARREIRA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO Q. N.º : 

193/99 HERNÂNI DA SILVA COUTO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS LOT. N.º S: 

27/97 COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM, LD.ª 
12/99 AMÉRICO PEREIRA MARQUES 
29/99 IMOCAMPINAS – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES 
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PONTO NÚMERO CINCO 

T 108/99 BENEFICIAÇÃO DO CM 1193 – TROÇO FONTE COVA – GROU – 
MONTE REDONDO – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 560/99 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA EN 350 À EN 113, 
ENTRE PALMEIRIA E CARDOSOS (VARIANTE DA CARANGUEJEIRA) – 
1.ª FASE – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ACTUALIZAÇÃO DA TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - SMAS 
- ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA - SMAS 
- CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 300.000 c. – SMAS 
- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2001-2004 SMAS 
- ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PONTO NÚMERO SETE 

- ALTERAÇÃO PONTUAL AO REGULAMENTO DO PDM 
- CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LEIRIA-POLIS 

PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PUBLICIDADE –LOJA DAS CASAS – SOC. MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – MANUEL JOAQUIM MOITA BATISTA 
- PUBLICIDADE – LEIRIPÁGINA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – PERFUMARIA FERREIRA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – PAGAPOUCO – ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SA 
- PUBLICIDADE – LEIRITRÓNICA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 

PONTO NÚMERO DEZ 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE BAIRRO DAS ALMUINHAS – VERBA PARA ARRANQUE DO 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

- ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3,.º CICLOS DE MARRAZES – LEIRIA – REFEIÇÕES A 
ALUNOS DO 1.º CEB DE PINHEIROS 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DO MEIO – CARANGUEJEIRA – VERBA PARA 
OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO ÀS ACTIVIDADES DO 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- 5.ª CAMPANHA DE RECICLAGEM DE RADIOGRAFIAS – AMI/CML 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CEDÊNCIA DE VIATURA AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA BATALHA 
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PONTO NÚMERO TREZE 

- FEIRA ANUAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PEDIDO DE CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
- PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO NO CASTELO DE LEIRIA 
- PEDIDO DE SUBSÍDIO – VERTIGEM – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO 

PATRIMÓNIO 
- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – GABINETE DE PROMOÇÃO 

TURÍSTICA DE MONTE REAL 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- PROGRAMA DE NATAÇÃO PARA O 1.º CICLO 
- ATRIBUIÇÃO DE PATROCÍNIOS, RELATIVOS À II MEIA MARATONA DE LEIRIA, À 

CASA DO BENFICA DE LEIRIA 
- PAAD – INFRA-ESTRUTURAS ÉPOCA DE DEZEMBRO 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS 
LIGEIRAS DO MERCADO / CENTRO COMERCIAL MARINGÁ NA CIDADE DE LEIRIA 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2991/00 PROC.º N.º 760/72 - (fl. - 93) 
De HENRIQUE GONÇALVES,  residente em Venda Nova - Vermoil, 

acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7766, de 04/08/2000, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de alteração de uso do rés-do-chão de u m edifício, situado em Arrabalde 
da Ponte - Marinheiros, freguesia de Marrazes, pelo s motivos já referidos na 
deliberação tomada em 19/07/2000, transmitida atrav és do ofício n.º 7766, de 
04/08/2000, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2992/00 PROC.º N.º 2037/91 - (fl. - 425) 
De DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO , acompanhado de uma informação da 

1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício 
n.º 7738, de 04/08/2000, desta Câmara Municipal e, referente ao pedido de alteração de 
utilização de um sótão, em nome de Celeste Maria de Almeida Carvalho . 



 

CMLeiria/Acta n.º 42 de 2000.11.29 

.001983-(5) 

A Câmara, atendendo a que a requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
alteração de utilização de um sótão, situado num ed ifício sito em Madeiras – Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes, ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 19/07/2000, transmitida através do ofício  n.º 7738, de 04/08/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º2993/00 PROC.º N.º 1578/93 - (fl. - 111) 
De MANUEL LEMOS RAMALHÃO, residente na Rua do Sampão, freguesia de 

Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de legalização da 
ampliação levada a efeito numa moradia, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º não apresentou planta à escala 1/1000 com a loc alização do pretendido, 
elaborada sobre base cartográfica actualizada; 

2.º não apresentou elementos esclarecedores quanto às discrepâncias 
entre o indicado na certidão da Conservatória do Re gisto Predial e o indicado nos 
elementos gráficos, nomeadamente quanto às confront ações, área e construção 
existente (que não é referida), dado que o document o de posse difere dos 
anteriormente apresentados e constantes no processo ; 

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

** 

N.º2994/00 PROC.º N.º 934/99 - (fl - 43) 
De ALCIDES VITORINO LÁZARO, residente na Rua de Santo António, n.º 25A, 

freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de alteração 
de um muro de vedação e construção de estacionamento no interior do lote, 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  27/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alteração do muro acima referido 
e construção de estacionamento no interior do lote e, autorizar o respectivo 
licenciamento condicionado a apresentar o seguinte:  
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1.º termo de responsabilidade do autor do projecto,  estimativa de custo, 
calendarização da obra e documento de posse válido,  dado que o existente no 
processo encontra-se fora do prazo de validade. 

** 

N.º2995/00 PROC.º N.º 1021/99 (fl. - 57) 
De ADELINO MATIAS NUNES,  residente na Rua da Escola, n.º 131, freguesia 

de Parceiros, acompanhado de elementos em resposta à proposta de indeferimento 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada em Vale das 
Aveias / Vale Juncal, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentado não vêm dar resposta aos motivos que es tiveram na origem da proposta 
de indeferimento, e tendo em conta a informação pre stada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 24/11/2000, delibera, por una nimidade, indeferir a pretensão ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro, 
uma vez que: 

1.º o local em causa encontra-se em Espaço Floresta l face ao Regulamento 
do Plano Director Municipal, não se enquadrando o s olicitado nas disposições do 
disposto no art.º 62º do respectivo Regulamento; 

2.º o destaque solicitado não se enquadra no dispos to no art.º 5º do 
Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
334/95, de 28 de Dezembro. 

** 

N.º2996/00 PROC.º N.º 1117/99 - (fl - 83) 
De AGOSTINHO CRESPO DOS SANTOS, residente na Rua das Portelas, n.º 

10, freguesia de Monte Real, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
um bloco habitacional, a levar a efeito em Aguadinha - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a configuração dos estacionamentos j unto à via pública, de 
modo a prever o alargamento do arruamento para 6 me tros, devendo para o efeito 
medir-se 3 metros do seu actual eixo e de forma a p rever passeio com 1,5 metros, 
devendo igualmente prever estacionamentos paralelos  à via de forma a não interferir 
com o passeio; 

2.º ceder ao domínio público a área para alargament o do arruamento, 
execução de passeio, estacionamento e respectivo ac esso, devendo para o efeito 
apresentar planta de implantação à escala 1/200 com  indicação e quantificação dos 
espaços cedidos e, certidão da Conservatória do Reg isto Predial rectificada quanto 
aos mesmos espaços; 
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3.º reformular o projecto de modo a: 
3.1 cumprir o número de estacionamento no interior do lote, de acordo 

com o disposto no art.º 67º do Regulamento do plano  Director Municipal, devendo 
para o efeito prever 6 lugares; 

3.2 cumprir o art.º 15º do Decreto-Lei n.º 66/95, d e 8 de Abril, relativamente 
à dimensão mínima da antecâmara (3m 2 e 1,4m); 

4.º apresentar planta da cave com os caminhos de ev acuação de peões na 
mesma, demarcados de acordo com o n.º 2 do art.º 12 º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 
de Abril, devendo para o efeito prever a marcação d e passadeiras com 0.9m de 
largura; 

5.º apresentar elementos esclarecedores quanto ao D ecreto-Lei n.º 66/95, 
de 8 de Abril, relativamente ao controlo de poluiçã o de ar (capítulo VII), controlo do 
fumo nos pisos (capítulo VIII), devendo indicar nom eadamente as condutas de 
ventilação da antecâmara e escadas de acesso à cave ; 

6.º reformular as portas de acesso à cave e ao piso  1, de modo a abrirem 
no sentido da fuga pelo r/chão e, sem interferir co m os acessos às habitações no 
r/chão; 

7.º apresentar pormenorização esclarecedora de form a a dar cumprimento 
aos art.º s 110º e 112º do Regulamento Geral das Ed ificações Urbanas, relativamente à 
independência e secção das condutas de evacuação de  fumos, provenientes de 
diferentes aparelhos de combustão; 

8.º reformular a clarabóia de iluminação da caixa d e escadas, dado não 
estar devidamente enquadrada na cobertura, devendo para o efeito prever que estes 
vãos de iluminação se situem no mesmo plano das águ as da cobertura; 

9.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado; 

10.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias, incluindo 
rede de drenagem de águas residuais da cave; 

11.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a pavimentação do alargamento a o arruamento, dos 
estacionamentos e respectivo acesso, assim como a e xecução do passeio, devendo 
igualmente verificar-se a continuidade do escoament o das águas pluviais junto ao 
arruamento. 

** 

N.º2997/00 PROC.º N.º 1160/99 - (fl. - 32) 
De SILVINA PEREIRA DOS SANTOS RODA,  residente na Estrada dos 

Pinheiros, n.º 365 – Pinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma exposição 
acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente à 
legalização de um aterro levado a efeito em Valverde - Pinheiros, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar a petição apresentada pela requerente em 
31/03/2000, e considerando a informação prestada pe lo Departamento de Obra 
Particulares em 27/11/2000, delibera, por unanimida de, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto nas alíneas a), b) e g) do n.º 1 do art igo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 250/94, de 15 de Outubro, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  08/03/2000, transmitida através 
do ofício n.º 2945, de 20/03/2000, desta Câmara Mun icipal, uma vez que dado o 
período de tempo já decorrido, não apresentou eleme ntos de modo a alterar os 
fundamentos que estiveram na origem da proposta de indeferimento. 

** 

N.º2998/00 PROC.º N.º 1375/99 - (fl – 170) 
De O MANJAR DOS SABORES – RESTAURANTE E PASTELARIA LD A, com 

sede na Avenida Combatentes da Grande Guerra – Edifício Lena, freguesia de Leiria, 
acompanhado de elementos em resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos 
do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de adaptação de uma loja para instalação 
de um restaurante e self-service, situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 29/11/2000 delibera, por unan imidade, aprovar o projecto de 
arquitectura de adaptação de uma loja para instalaç ão do restaurante self-service 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar cópia do projecto aprovado pelo IPPA R – Instituto 
Português do Património Arquitectónico, devidamente  autenticado face aos 
elementos apresentados; 

2.º apresentar declaração do autor do projecto inic ialmente apresentado 
em 13/10/99, autorizando a intervenção do técnico q ue subscreve o projecto agora 
apresentado; 

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

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico e projecto electrom ecânico de evacuação de fumos; 

5.º previamente à emissão da licença de utilização,  deverá verificar-se a 
execução dos trabalhos relativos ao projecto de seg urança contra incêndios já 
aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros, refere nte à totalidade do espaço do 
Centro Comercial. 

** 

N.º2999/00 PROC.º N.º 1441/99 (fl. - 70) 
De JOAQUIM LUÍS MATOS FRANCO COSME,  residente na Avenida Marquês 

de Pombal – Encosta do Paraíso, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
de um anexo para garagem e muro de divisão de estremas, a levar a efeito no local acima 
referido. 
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A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pelo requerente em 
30/03/2000 e face ao parecer emitido pela Divisão J urídica em 09/10/2000 (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente), delibe ra, por unanimidade, indeferir a 
pretensão com base no disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 23/02/2000. 

Mais delibera esclarecer que, o oficio n.º 2903 env iado ao requerente em 
16/03/2000, se refere a um anexo destinado a garage m e muro de divisão de estremas 
(P.º n.º 1441/99) e não colocação de um portão, tal  como indicado no requerimento 
que acompanha o projecto. 

** 

N.º3000/00 PROC.º N.º 1696/99 - (fl - 225) 
De LEIRITRÓNICA – COMÉRCIO DE MATERIAL ELECTRÓNICO LD A, com 

sede em Quinta de Santo António, Lote 69 – Loja 1, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num armazém, situado em Carregal – 
Rêgo D’ Água, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
armazém acima referido, condicionado a apresentar n o prazo de 180 dias o seguinte: 

1.º projectos de especialidade (relativos às altera ções); 
2.º projecto de segurança, face ao parecer emitido pelo Serviço Nacional 

de Bombeiros (do qual deverá ser dado conhecimento) . 

** 

N.º3001/00 PROC.º N.º 407/2000 (fl. - 68) 
De FLORENTINO DE SOUSA RODRIGUES,  residente na Avenida Marquês de 

Pombal, Lote 4 – r/c d.º, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos acerca da proposta 
de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de 
um bloco habitacional, a levar a efeito em Casal de Santo António, Lote 47 – Vale da 
Cabrita, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta à proposta de ind eferimento, e tendo em conta a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 20/11/2000, 
delibera, por unanimidade, indeferir a pretensão ao  abrigo do disposto nas alíneas a), 
b) e d) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, uma vez que: 

1.º não apresentou documento de posse de acordo com  o previsto no 
loteamento, quanto à área do lote; 

2.º a localização dos acessos à cave e sub-cave int erferem com o número 
de estacionamentos previstos no loteamento; 

3.º as rampas de acesso à cave e sub-cave interfere m com o passeio e 
zona verde pública previstos no loteamento, dado qu e se situam fora dos limites do 
lote; 
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4.º o projecto não garante um correcto enquadrament o urbanístico, dado 
que a altura do beiral à laje de cobertura origina uma leitura de cércea excessiva face 
ao número de pisos previsto no loteamento, devendo a configuração da cobertura 
prever a redução ao mínimo indispensável da dimensã o referida, assim como prever 
uma diferente inclinação das águas de forma a cumpr ir a cota de cumeeira prevista no 
loteamento; 

5.º o projecto não prevê que as portas das comunica ções horizontais ao 
nível dos pisos habitacionais para a caixa de escad as e átrio de entrada, abram no 
sentido da fuga pelo r/chão. 

** 

N.º3002/00 PROC.º N.º 425/2000 - (fl - 71) 
De MARIA ADELINA PEREIRA BÁRTOLO SOBREIRA, residente na Rua da 

Moitoa, n.º 1 – Santo Antão - Batalha, acompanhado de elementos em resposta à proposta 
de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de 
moradia geminadas e muros de vedação, a levar a efeito Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 21/11/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura das moradias e muros acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o dimensionamento do passeio junto d o confinante Norte, 
de modo a prever 1,5 metros de largura; 

2.º apresentar planta de implantação à escala 1/200 , com indicação e 
quantificação dos espaços cedidos; 

3.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto às áreas cedidas; 

4.º prever guardas de protecção junto dos acessos à s caves, assim como 
sobre o muro de suporte de terras contíguo às escad as exteriores a tardoz; 

5. apresentar duas colecções do projecto de arquite ctura devidamente 
rectificado; 

6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 
Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 

deverá verificar-se a pavimentação da zona de estac ionamento, assim como a 
execução do passeio, devendo assegurar a continuida de da drenagem de águas 
pluviais junto do arruamento. 

** 

N.º3003/00 PROC.º N.º 481/2000- (fl - 20) 
De LUÍS SANTOS GAMEIRO, residente em Pousada, freguesia de Barosa, 

referente ao projecto de arquitectura de um barracão destinado a armazém, a levar a efeito 
em Barruivo, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do barracão acima referido, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º para efeitos de licenciamento deverá apresentar  documento 
comprovativo do licenciamento do acesso à proprieda de, emitido pelo ICERR – 
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede R odoviária; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde; 
3.º rectificar o projecto de arquitectura no que se  refere ao alinhamento da 

construção do lado Nascente (zona de instalações sa nitárias indicadas), devendo 
prolongar o alinhamento proposto na zona da entrada  no comprimento de 2,70m (WC) 
e no sentido longitudinal, de modo a salvaguardar e ventuais alargamentos de vias e 
inserção da via a Nascente com a EN; 

4.º demolir as construções existentes no local; 
5.º garantir a existência da disponibilidade de águ a e meios de extinção de 

incêndios; 
6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
7.º prever a cedência ao domínio público do espaço entre o edifício e a via 

do lado Nascente para alargamento desta, devendo o referido espaço ser 
devidamente infra-estruturado e, apresentar certidã o da Conservatória rectificada face 
ao mesmo; 

8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ”  

Mais delibera, dar conhecimento dos pareceres emiti dos pelas entidades 
acima referidas. 

** 

N.º3004/00 PROC.º N.º 691/2000 - (fl. - 51) 
De CONSTRUÇÕES DA PIMENTEIRA LDA, com sede na Rua da Pimenteira, 

n.º 7, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 8868, de 
06/09/2000, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um conjunto habitacional, a levar a  efeito em Vale, freguesia de 
Pousos, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) d o n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei 
n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 
de Outubro, pelos motivos já referidos na deliberaç ão tomada em 16/08/2000, 
transmitida através do ofício n.º 8868, de 06/09/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º3005/00 PROC.º N.º 751/2000 - (fl - 265) 
De AMÉRICO LOPES MANGAS, residente na Avenida Nossa Senhora de 

Fátima, n.º 35, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações de 
uma moradia, a levar a efeito na Urbanização Quinta do Rei, Lote 103, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações da moradia acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de estabilidade, contemplan do os muros de 
suporte / vedação (no prazo indicado na alínea d) d a deliberação de 02/08/2000); 

2.º garantir o cumprimento dos artigos 110º e 112º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia e secção de condutas de 
evacuação de fumos e gases provenientes de diferent es aparelhos de combustão; 

3.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º3006/00 PROC.º N.º 825/2000 - (fl - 43) 
De MARIA AMÉLIA PEREIRA FRADE, residente na Avenida Nossa Senhora de 

Fátima, n.º 35, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito na Urbanização Quinta do Rei, Lote 95, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a antecâmara na cave de modo a preve r uma área mínima de 
3m2; 

2.º esclarecer o tipo de máquinas previsto para a c ave; 
3.º apresentar elementos esclarecedores do cumprime nto dos artigos 110º 

e 112º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas ; 
4.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
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N.º3007/00 PROC.º N.º 857/2000 - (fl. - 44) 
De LABETO – CENTRO DE ANÁLISES BIOQUIMICAS LDA, com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, Lote 2 – 1.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma 
informação da 1.ª Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, 
comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto 
através do oficio n.º 10374, de 16/10/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de restauro de um edifício, situado na  Rua de Tomar, freguesia de Leiria, 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 04/10/2000, transmitida 
através do ofício n.º 10374, de 16/10/2000, desta C âmara Municipal. 

** 

N.º3008/00 PROC.º N.º 1050/2000 - (fl - 41) 
De MANUEL DA COSTA MARQUES, residente na Rua da Estação, n.º 92B, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a 
levar a efeito em Espinheira, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a área na frente da edificação a ced er ao domínio público e 
destinada a estacionamento, de modo a que o mesmo s eja efectuado no interior do 
limite da propriedade e a não interferir com os esp aços destinados a estacionamento 
existentes no local do lado Nascente, devendo para o efeito apresentar planta de 
implantação reformulada; 

2.º ceder ao domínio público a área acima indicada devidamente infra-
estruturada (com materiais iguais aos já existentes  nos espaços envolventes) para 
estacionamento e passeio, devendo apresentar certid ão da Conservatória rectificada 
face ao mesmo; 

3.º apresentar planta de implantação (escala 1/200)  coincidente à planta de 
localização à escala 1/1000, dado que as mesmas não  são coincidentes; 

4.º rectificar o pedido de destaque de acordo com o  acima referido; 
5.º apresentar corte rectificado abrangendo a via p ública e os limites da 

propriedade, com indicação dos respectivos afastame ntos e cotas altimétricas; 
6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 

exterior ao edifício; 
7.º garantir o cumprimento do disposto no Regulamen to Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente a: 
7.1 - art.º 46º, no que se refere à largura dos lan ços, devendo garantir uma 

largura de circulação de 1,20m entre corrimãos; 
7.2 - art.º 47º, no que se refere à bomba de escada ; 
8.º a largura entre o beirado e a platibanda sendo caminho de evacuação, 

deverá permitir a circulação de pessoas face ao dis posto no Decreto-Lei n.º 64/90, de 
21 de Fevereiro; 
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9.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 22º  e art.º 47º do Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à disponibilidade de água e meios de 
extinção de incêndios); 

10.º prever a existência de patamar no r/chão junto  às escadas de acesso à 
cave, a fim de se assegurar a circulação nas mesmas  em condições de segurança 
face ao disposto nos art.º s 15º e 45º do RGEU; 

11.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspec tos previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadamente:  

11.1 - art.º 14º, não devendo o número de degraus s er inferior a três; 
11.2 - art.º s 17º, 18º, 26º e 27º, prevendo conven iente controle de poluição 

de ar; 
11.3 - art.º 20º, sinalização de segurança; 
12.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias; 
13.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, 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  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

14.º apresentar projecto de arquitectura referente aos muros indicados, 
para posterior licenciamento. 

** 

N.º3009/00 PROC.º N.º 1114/2000 - (fl. - ) 
De PAULINO MACÁRIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRA, residente na 

Travessa Sampão, n.º 397, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
um anexo e muros de vedação, a levar a efeito em Sampão, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º não existe viabilidade de construção para o ane xo, face ao parecer 
emitido pelo ICERR – Instituto para a Conservação e  Exploração da Rede Rodoviária 
(do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente ); 

2.º a certidão da Conservatória do Registo Predial não está de acordo com 
os elementos gráficos apresentados, nomeadamente qu anto à área e confrontações 
da propriedade, face à expropriação indicada. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 
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Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar alçados da tota lidade dos mesmos com 
indicação do perfil original do terreno e certidão da Conservatória do Registo Predial 
rectificada, devendo ainda indicar o número do proc esso da moradia existente. 

** 

N.º3010/00 PROC.º N.º 1224/2000 - (fl - 39) 
De LIS PIZZA - PIZARIAS E GELATARIAS LDA, com sede na Rua de S. 

Francisco, n.º 5, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito na fracção “BO” - Loja 506 - Piso 5 do Centro Comercial D. Dinis, situado na 
Avenida Combatentes Grande Guerra, freguesia de Leiria, para a instalação de um 
estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
fracção acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o parecer emitido pelo Centro de Sa úde (do qual deverá 
ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º prever a conveniente evacuação e extracção de f umos para a parte 
mais elevada da cobertura, de acordo com o n.º 5 e 6 do art.º 12º do Decreto 
Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, e deliberação  de Câmara de 9/11/94; 

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

4.º a emissão da licença de utilização (para o pres ente estabelecimento de 
restauração e bebidas), ficará condicionada à concl usão total dos trabalhos relativos 
à segurança contra incêndios do centro comercial ac ima referido e, respectiva vistoria 
de verificação da correcta implementação e funciona mento do previsto no respectivo 
projecto. 

** 

N.º3011/00 PROC.º N.º 1334/2000 - (fl. - 14) 
De MANUEL PEDROSA DA SILVA GASPAR, residente na Rua de Santa Maria, 

n.º 62 – Pinhal do Bispo, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de um 
anexo destinado a garagem, a levar a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 
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1.º a área da propriedade não permite mais construç ão face ao art.º 47º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, que define  para o local o índice de 
construção I lote = 0,5, dado tratar-se de uma zona de baixa de nsidade e dado que a 
área bruta de construção da moradia licenciada para  o local, processo 1990/82, esgota 
a possibilidade de mais construção; 

2.º a planta de implantação à escala 1/1000, encont ra-se rasurada; 
3.º não é indicado o número dos processos da totali dade das construções 

existentes no local, de acordo com a planta 1/1000;  
4.º o limite da propriedade não é compatível com o processo 2400/81 – 

muro de vedação; 
5.º a configuração do limite da propriedade na plan ta 1/1000, diverge do 

representado na planta 1/200; 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

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

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do processo e apresente 
elementos de modo a esclarecer e solucionar as ques tões acima apontadas, o 
projecto carecerá de consulta por parte do ICERR – Instituto para a Conservação e 
Exploração da Rede Rodoviária. 

** 

N.º3012/00 PROC.º N.º 1348/2000 - (fl - 26) 
De JORGE DO CARMO DA SILVA SALADA, residente na Travessa da Mata 

Nacional, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de um anexo e muros 
de vedação, a levar a efeito em Lagoas, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do anexo e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o dimensionamento do muro proposto, de forma a cumprir o 
n.º 5 do art.º 25º do Regulamento do Plano Director  Municipal, devendo para o efeito 
prever uma altura máxima de 2 metros; 

2.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado; 

3.º apresentar no prazo de 180 dias, projecto de es tabilidade do anexo. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º3013/00 PROC.º INF. N.º 187/99 - (fl. - 25) 
De JOSÉ DA SILVA CUNHA,  residente na Rua Eng.º Duarte Pacheco, n.º 41 – 

Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
10299, de 16/10/2000, desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de duas moradias, a levar  a efeito em Praia do Pedrógão, 
freguesia de Coimbrão, ao abrigo do disposto na alí nea a) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 20/09/2000, transmitida através do ofício  n.º 10299, de 16/10/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º3014/00 PROC.º INF. N.º 123/2000 - (fl. - 8) 
De HUGO JOSÉ DA SILVA CARVALHO CORREIA, residente na Rua de Santo 

António, n.º 36, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de ampliação a levar 
a efeito numa moradia, situada na Rua das Flores – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 0º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º não existe viabilidade para o proposto face à a línea a) do n.º 2 dos art.º s 
93º e 94º do Regulamento do Plano Director Municipa l, dado que se insere numa zona 
urbanizável de média densidade sujeita a plano, cuj o índice previsto é de 0,45; 

2.º não apresentou planta de localização à escala 1 /25000 e plantas extracto 
do PDM; 

3.º não indicou o número de processo das construçõe s existentes no local, 
incluindo a moradia; 

4.º não apresentou corte esclarecedor do enquadrame nto topográfico e 
cérceas previstas. 

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

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do pedido e apresente 
elementos de modo a dar cumprimento aos motivos que  estiveram na origem da 
proposta de indeferimento, o mesmo carecerá de post erior consulta da Força Aérea 
Portuguesa, uma vez que se insere em servidão desta  entidade. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º3015/00 PROC.º QUEIXA N.º 193/99 (fl. - 14) 
De HERNÂNI DA SILVA COUTO, residente na Rua Professor Silvano A. 

Oliveira, n.º 100 – 1.º, freguesia de Azoia, referente à vistoria para efeitos de beneficiação 
higiénica de uma fossa, localizada junto ao prédio sito no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do 
Auto de Vistoria n.º 238, de 08/11/2000, delibera, por unanimidade, notificar a 
proprietária do imóvel, a Sr.ª Belmira da Conceição  Santos, residente na Rua da 
Ribeira, n.º 87, freguesia de Azoia, nos termos dos  artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-la ao abrigo do 
disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e art.º 
10º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, p ara no prazo de 30 dias, 
proceder à execução das obras de beneficiação neces sárias, de modo a obstar à 
ocorrência de situações análogas referidas nos pont os 1 e 2 do respectivo Auto de 
Vistoria (do qual deverá ser dado conhecimento). 

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

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º3016/00 PROC.º LOT. N.º 27/97 (fl. 459) 
De COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM LDª,  com sede na R. de S. 

Francisco em Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de Obras 
Municipais, comunicando que deverá ser rectificada a deliberação camarária de 24.5.2000 
relativamente ao loteamento sito em Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 27.11.2000 delibera  por unanimidade, rectificar a 
deliberação camarária de 24.5.2000 em virtude de se  ter constatado um lapso de 
interpretação da informação prestada pelo Departame nto de Obras Municipais em 
5.3.2000, relativamente ao valor a pagar pela execu ção do colector pluvial que deverá 
ser de Esc. 12.000.000$00 e não de Esc. 10.834.973$ 00. 

** 

N.º3017/00 PROC.º LOT. N.º 12/99 (fl.106 ) 
De AMÉRICO PEREIRA MARQUES,  residente na Avª. Marquês de Pombal, Lt. 

15 n.º 338, 1-B em Leiria, referente ao projecto de loteamento apresentado para uma 
propriedade sita em Olivais-Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 27.11.2000 delibera  por unanimidade, indeferir o 
projecto de loteamento apresentado ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e d) do n.º 2 
do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de No vembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de Dezembro, uma vez q ue não foram apresentados até à 
presente data quaisquer elementos que permitissem o bstar aos motivos que 
estiveram na base da proposta de indeferimento deli berada em reunião camarária de 
10.5.2000 e tendo em consideração que os 60 dias so licitados para o efeito estão 
largamente ultrapassados. 

** 
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N.º3018/00 PROC.º LOT. N.º 29/99 (fl.58) 
De IMOCAMPINAS-COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES Ld.ª.,  com sede 

na R. do Pinhal Manso, n.º 487 em Barosa, referente ao loteamento de uma propriedade sita 
em Sobreiro-Carreira d’Água, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em , cujo t eor abaixo se transcreve e que 
propõe o indeferimento da pretensão pelos motivos n ela indicados delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-L ei n.º 442/91 de 15 de 
Novembro: 

“Trata-se de um loteamento inserido em aglomerado u rbano, estando parte 
em espaço florestal. Destina-se à constituição de 8  lotes para habitação colectiva e 39 
lotes para moradias, com um total de 84 fogos. 

Da análise do processo verifica-se que o loteamento  cumpre com o Plano 
Director Municipal. 

No entanto, verifica-se que os acessos à área de eq uipamento devem ser 
reformulados, por forma a garantir uma frente para o arruamento com dimensão 
adequada, devendo a largura dos passeios nesta zona  e junto aos lotes com 
comércio, terem largura mínima de 2,25 conforme pre visto no Decreto-Lei n.º 123/97 
de 22 de Maio. 

Os alinhamentos das construções nos lotes 8, 9, 10 e 11 devem ser 
ajustados nas frentes para as ruas 2 e 3. 

De acordo com a informação da Divisão de Apoio Técn ico deve ser 
consultado o parecer da Direcção Regional do Ambien te – Centro. 

Quanto às infra-estruturas, para além dos pareceres  constantes no 
processo, alerta-se para a informação dos Serviços Municipalizados quanto à área de 
reserva para o sistema de abastecimento de água. 

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 e) do n.º 2 do artigo 
13.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, podendo o presen te parecer ser revisto desde que 
o projecto seja alterado, ficando condicionado ao p arecer das entidades, 
nomeadamente da Direcção Regional do Ambiente do Ce ntro.”  

** 

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 CINCO 

BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1193 - TROÇO FONTE COVA (MONTE  REDONDO) - GROU 
(COIMBRÃO) (9) T – 108/99 
N.º3019/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços 
de proposta e a preços acordados no valor de 2.244.100$00 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais a preços  de proposta e a preços acordados 
no valor de 2.244.100$00+ IVA, devendo dar-se conhe cimento à firma Civilvias - 
Construção & Vias, L.da. 

** 

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA E.N. 350 À E.N.  113, ENTRE 
PALMEIRIA E CARDOSOS (9) T – 560/90 
N.º3020/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços 
de proposta no valor de 8.937.818$00 e trabalhos a mais a preços acordados no valor de 
2.028.650$00 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais a preços  de proposta no valor de 
8.937.818$00+ IVA e trabalhos a mais a preços acord ados no valor de 2.028.650$00 + 
IVA, devendo dar-se conhecimento à firma MATOS & NE VES, LDA. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

ACTUALIZAÇÃO DA TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS – SMA S 
N.º3021/00 Presente o ofício n.º 7687, de 24-11-2000, dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Leiria transcrevendo a deliberação tomada pelo Conselho de 
Administração daqueles Serviços em reunião de 2000-11-23, no qual informa que no ano de 
1992 foi fixada a taxa de tratamento de esgotos aplicável a todos os beneficiários directos 
dos sistemas de esgotos, cujo valor estabelecido foi de 20$00 por cada metro cúbico de 
água facturada, para os consumidores de água de consumo doméstico a e40$00 por cada 
metro cúbico de água facturada para todos os restantes consumidores, e, propõe que a 
Taxa de Tratamento de Esgotos a liquidar conjuntamente com o recibo do consumo de água 
aos beneficiários directos do sistema de esgotos seja fixada para o ano de 2001 nos 
seguintes valores: 

a) - 22$00 por cada metro cúbico de água facturada para os consumidores de águas 
domésticas, incluindo-se nestes os estabelecimentos privados de beneficência; 

b) - 44$00 por cada metro cúbico de água facturada para todos os restantes consumidores 
de água (comerciais, industriais, empresas públicas, Município, Juntas de Freguesia, 
Estado e outras pessoas colectivas de direito público). 
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A Câmara tomou conhecimento e concordando com a pro posta 
apresentada, delibera por unanimidade, que o assunt o seja submetido a aprovação da 
Assembleia Municipal, nos termos da alínea e) do n. º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA – SMAS 
N.º3022/00 Presente o ofício N.º 7688, de 24-11-2000, dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Leiria, enviando à Câmara Municipal para apreciação e aprovação a 
Proposta de ajustamento das “TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA PARA O ANO 2001” e 
“TARIFAS DE DISPONIBILIDADE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA”, a praticar no concelho de 
Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e n o uso da 
competência conferida pela alínea j ) do n.º 1 do art.º  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 d e 
Setembro, delibera, por unanimidade, fixar as tarif as de venda de água para o ano 
2001 a praticar pelos Serviços Municipalizados nos seguintes valores: 

a) Consumos comerciais e industriais, incluindo o d e empresas públicas; 

a1) – 1º escalão – de 0 a 100m3, a 139$00 cada metr o cúbico; 
a2) – 2º escalão – de 101 a 1000m3, a 187$00 cada m etro cúbico; 
a3) – 3º. Escalão – superior a 1000m3 a 305$00 cada  metro cúbico 

b) Consumos públicos: 

b1) – Autárquico, a 80$00 cada metro cúbico, 
b2) – Estado e outras pessoas de direito público, a  160$00 cada metro 
cúbico. 

c) Consumos avulso e ligações provisórias, a 310$00  cada metro cúbico. 

d) Consumos de instituições privadas de beneficênci a e de famílias 
comprovadamente necessitadas, manter a 50$00, cada metro cúbico. 

e) Consumos domésticos, que se consideram todos aqu eles não incluídos 
em qualquer das alíneas anteriores: 

e1) – 1.º escalão – de 0 a 5 m3, a 81$00, cada metr o cúbico; 
e2) – 2.º escalão – de 6 a 10 m3, a 126$00, cada me tro cúbico; 
e3) – 3.º escalão – de 11 a 20 m3, a 186$00, cada m etro cúbico; 
e4) – 4.º escalão – superior a 20 m3, a 305$00, cad a metro cúbico. 

Único – Quando as leituras dos contadores forem efe ctuadas com 
intervalos de tempo superiores a um mês, os valores  constantes das alíneas a1), a2), 
e1), e2) e e3), serão corrigidos com um factor igua l ao número de meses que decorrer 
entre leituras consecutivas. 

Mais delibera fixar as tarifas de “Disponibilidade de Ligação de Água”, nos 
seguintes valores: 
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- Para 3 m3 –  415$00 
- Para 5 m3 –  690$00 
- Para 7 m3 –  965$00 
- Para 10 m3 –  1.380$00 
- Para 20 m3 –  2.760$00 
- Para 30 m3 –  4.140$00 
- Para 60 m3 –  8.280$00 

Para maiores calibres o valor da tarifa será fixada  pela entidade responsável pelo 
fornecimento de água, caso a caso, sempre em função  do preço médio de venda de 
cada m3 de água. 

** 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 300.000 C. – SMAS – PAR A FINANCIAMENTO DE 
DIVERSAS ACÇÕES PARA ABASTECIMENTOS DE ÁGUA 
N.º3023/00 O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria deliberou propor à Câmara Municipal de Leiria a contracção de um 
empréstimo de longo prazo até ao montante de 300.000 contos para financiamento das 
acções de investimento no âmbito do abastecimento de água abaixo discriminadas: 

Remodelação e ampliação das redes de água de sistemas em exploração      45.000 contos 

Remodelação da adução ao reserv. de Talos e benef. da rede de distrib.  

de Agodim, Colmeias e Talos               21.708 contos 

Remodelação primeiro troço conduta adutora ao reserv. Lameiria                     17.130 contos 

Remodelação rede abastecimento de água à Barreira                                       15.000 contos 

Remodelação abastecimento água Pousos/ZI Charneca do 

Bailadouro e Touria                 25.000 contos 

Reforço da rede de água à cidade Leiria              80.000 contos 

Remodelação sistema de abastecimento a S. Eufémia                                      25.000 contos 

Constr. novos reservatórios sistemas em exploração – Leiria (cidade)              50.000 contos 

Remodelação do sistema de abastecimento à freguesia da Barosa                  24.000 contos 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, para os efeitos 
do disposto no n.º 2 do art.º 24.º da Lei n.º 42/98 , de 6 de Agosto, abrir consulta prévia 
para contracção de um empréstimo de longo prazo no montante de 300 mil contos, 
até ao período de 20 anos, para diversos investimen tos no âmbito do abastecimento 
de água dos Serviços Municipalizados de Água e Sane amento de Leiria. 

As propostas devem ser apresentadas com referência à taxa EURIBOR a 3 
meses e pagamentos trimestrais. O período de utiliz ação é de dois anos. 

Mais delibera que sejam consultadas as seguintes in stituições de crédito: 
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Banco BPI 
Banco Comercial Português 
Banco Espírito Santo 
Banco Português de Negócios 
Banco Santander 
Banco Totta & Açores 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria 
Caixa Geral de Depósitos 
Crédito Predial Português 

** 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2001-2004 SMAS 
N.º3024/00 Presente o Plano Plurianual de Investimentos 2001-2204, enviado pelos SMAS 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, aprovado pelo Conselho de 
Administração daqueles serviços em reunião de 2000/11/09 para efeitos de aprovação. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, aprovar o 
respectivo Plano Plurianual de Investimento para 20 01-2004 e submetê-lo à aprovação 
da Assembleia Municipal conforme determina a alínea  b) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 

ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  
N.º3025/00 A tarifa de Resíduos Sólidos entrou em vigor em 1995 e desde então não foi 
alterada. 

Os custos com os serviços prestados de recolha de Resíduos Sólidos foram em 
1999 de 460.522 contos, enquanto as receitas se cifraram em 105.401 contos. O “défice de 
exploração” foi 355.121 contos. 

Porém, nos termos do n.º 3 do art.º 20.º da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 
42/98, de 6 de Agosto) “as tarifas (...), a fixar pelos municípios relativos aos serviços 
prestados (...) pelas unidades orgânicas municipais (...), não devem, em princípio, ser 
inferiores aos custos directa e indirectamente suportados com o fornecimento dos bens e 
com a prestação dos serviços”. 

Não se pretende, nem seria socialmente aceitável, que a receita da tarifa cubra a 
totalidade dos custos, mas, por outro lado, não é razoável que não se façam actualizações 
anuais e as reestruturações necessárias no sistema tarifário para a redução do défice. 

Como durante 6 anos não houve actualizações, ter-se-á que proceder a 
correcção extraordinária, mas socialmente comportável pela generalidade dos utentes do 
serviço. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade actualizar as 
diversas tarifas de Resíduos Sólidos em 25%, com ef eitos a 1 de Janeiro de 2001. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

ALTERAÇÃO PONTUAL AO REGULAMENTO DO PDM 
N.º3026/00 Retirado. 

** 

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LEIRIA-POLIS 
N.º3027/00 Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2000 foi aprovado o Programa 
Polis – Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental de Cidades, sendo 
Leiria uma das cidades contempladas, na sequência de um Projecto apresentado para o 
efeito e que veio a ser seleccionado. 

Para a execução do Programa, a mesma Resolução prevê, entre outros 
instrumentos, a criação, em cada município envolvido, de uma sociedade anónima de 
capitais exclusivamente públicos, com a participação maioritária do Estado. 

Aquela sociedade, denominada LeiriaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento 
do Programa Polis em Leiria, S.A., com um capital social de 12 500 000 euros, subscrito na 
proporção de 60% pelo Estado e de 40% pelo município de Leiria, foi agora criada pelo 
Decreto-Lei n.º 308/2000, de 28 de Novembro, que aprovou, também, os respectivos 
Estatutos. 

A Sociedade LeiriaPolis tem por objecto a gestão e coordenação do investimento 
a realizar na zona de intervenção de Leiria, no quadro do Programa de Requalificação 
Urbana e Valorização Ambiental das Cidades, Programa Polis, promovido pelo Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, bem como o desenvolvimento de acções 
estruturantes em matéria de valorização e requalificação ambiental e urbana, dinamização 
de actividades turísticas, culturais e desportivas e outras intervenções que contribuam para 
o desenvolvimento económico e social da respectiva área de intervenção. 

Nos termos da Cláusula Segunda do Protocolo de Acordo celebrado, em 30 de 
Outubro último, entre o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e a Câmara 
Municipal de Leiria, a Sociedade será constituída no prazo de 30 dias após a publicação do 
Decreto-Lei constitutivo em Diário da República. 

Importa, assim, dar os passos subsequentes para a constituição da referida 
Sociedade, nomeadamente a obtenção da necessária autorização da Assembleia Municipal 
para a participação do Município, cuja deliberação deverá, igualmente, fixar as condições 
gerais de tal participação. 

Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos 
conjugados dos artigo 53º, n.º 2, alínea l), e 64º, n.º 6, alínea a), ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para a criação e 
participação do Município na sociedade LeiriaPolis, nas condições expressas no Decreto-Lei 
n.º 308/200, de 28 de Novembro, no Protocolo de Acordo e no Acordo Parassocial, em 
anexo a esta proposta. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, aprovar a 
proposta e submeter à Assembleia Municipal o pedido  de autorização para a criação e 
participação do Município na sociedade LeiriaPolis,  Sociedade para o 
Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria, S.A., nas condições expressas no 
Decreto-Lei n.º 308/200, de 28 de Novembro, no Prot ocolo de Acordo e no Acordo 
Parasocial, em anexo a esta deliberação. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 
N.º3028/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos vinte e nove dias do mês de 
Novembro de 2000, apresentando um total de Disponibilidades de 561.201.944$00 sendo 
de Operações Orçamentais 423.033.605$00 e de Operações de Tesouraria 
138.168.339$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PUBLICIDADE – LOJA DAS CASAS – SOC. MEDIAÇÃO IMOBIL IÁRIA, LDA (TL)24-16 
N.º3029/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para instalação de placar publicitário, a colocar junto ao seu estabelecimento sita na R. Vale 
de Lobos, 33, Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade, deferir o pedid o, na condição 
indicada pelo DU, que deverá ser transmitida à requ erente. 

** 

PUBLICIDADE – MANUEL JOAQUIM MOITA BATISTA (TL)24-1 6 
N.º3030/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na Quinta de Santo António, freguesia de 
Marrazes. 

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, da intenção da Câmara 
indeferir a pretensão, com base no parecer do DU qu e deverá ser transmitido à 
requerente. 

** 

PUBLICIDADE – LEIRIPÁGINA, LDA (TL)24-16  
N.º3031/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na R. da Mala Posta, junto à Rotunda, 
freguesia de Leiria. 

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, da intenção da Câmara 
indeferir a pretensão, com base no parecer do DU qu e deverá ser transmitido à 
requerente. 

** 
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PUBLICIDADE – PERFUMARIA FERREIRA, LDA (TL)24-16 
N.º3032/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para instalação de duas placas publicitárias, a colocar no seu estabelecimento sito no Largo 
Paio Guterres, n.º 2, freguesia de Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade, deferir o pedid o 

** 

PUBLICIDADE – PAGAPOUCO – ESTABELECIMENTOS COMERCIA IS, SA. (TL)24-16 
N.º3033/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de uma torre com 3 painéis publicitários a colocar junto às suas instalações 
sitas no lugar de Falcão, Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

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, da intenção da Câmara 
indeferir a pretensão, com base no parecer do DU qu e deverá ser transmitido à 
requerente. 

** 

PUBLICIDADE – LEIRITRÓNICA, LDA (TL)24-16 
N.º3034/00 No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em 
14/06/2000 e depois de expirado o prazo concedido à firma proprietária da publicidade 
colocada na Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes para a remover e, não o tendo 
feito, é, de novo, presente o processo a reunião de Câmara. 

A Câmara, considerando que a Firma proprietária da publicidade sita na 
Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, não  cumpriu com a deliberação 
tomada em 14/06/2000, que consistia em remover o di ta publicidade daquele local, 
delibera por unanimidade, removê-lo a expensas da F irma proprietária, ao abrigo do 
art.º 157º do Código do Procedimento Administrativo . 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª (3)24-16 
N.º3035/00 No seguimento da deliberação de Câmara de 06/09/2000, é de novo presente o 
processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de licenciamento de um painel 
publicitário a colocar na R. das Olhalvas, junto ao muro da Escola de Enfermagem, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA., delibera,  por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 06/09/2000. 

** 
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PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª (3)24-16 
N.º3036/00 No seguimento da deliberação de Câmara de 06/09/2000, é de novo presente o 
processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de licenciamento de dois painéis 
publicitários a colocar junto à entrada do Centro Comercial Continente, freguesia de Leiria. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 06/09/2000. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª (3)24-16 
N.º3037/00 No seguimento da deliberação de Câmara de 06/09/2000, é de novo presente o 
processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de licenciamento de um painel 
publicitário a colocar na Rotunda de acesso ao Centro Comercial Continente, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 06/09/2000. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª (3)24-16 
N.º3038/00 No seguimento da deliberação de Câmara de 06/09/2000, é de novo presente o 
processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de licenciamento de um painel 
publicitário a colocar na rua de acesso ao Centro Comercial Continente, entre a rotunda D. 
Dinis e a rotunda do Continente, freguesia de Leiria. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 06/09/2000. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª (3)24-16 
N.º3039/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na rua de acesso ao Centro Comercial 
Continente, entre a rotunda D. Dinis e a rotunda do Continente, freguesia de Leiria. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 06/09/2000. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

JARDIM DE INFÂNCIA DE BAIRRO DAS ALMUINHAS – VERBA PARA ARRANQUE DO 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO - DE 48  
N.º3040/00 Presente o ofício do AGRUPAMENTO VERTICAL DE MARRAZES , datado de 
2000.11.20, solicitando uma verba para apetrechamento com material diverso da sala de 
apoio que se destina ao desenvolvimento de Actividades Sócio-Educativas – prolongamento 
de horário, no Jardim de Infância de Bairro das Almuinhas, cujos custos se estimam em 
100.000$00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea a)  do n.º 1 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município a “constr ução, apetrechamento e 
manutenção dos Estabelecimentos de Educação Pré-Esc olar da Rede Pública”, 
delibera, por  unanimidade, de acordo com a alínea b) do n.º 4 do Art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, proceder à transferência  da verba de 100.000$00, através 
do Agrupamento Vertical de Marrazes, com destino ao  Jardim de Infância de Bairro 
das Almuinhas, para apetrechamento com o material d e apoio às actividades sócio-
educativas – prolongamento de horário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE MARRAZES - LEI RIA – REFEIÇÕES A 
ALUNOS DO 1.º CEB DE PINHEIROS - DE 15-4  
N.º3041/00 Presente o ofício n.º 2015/00 da ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE 
MARRAZES , datado de 2000/11/14, acompanhado do mapa dos almoços servidos aos 
alunos do Escola do 1.º CEB de Pinheiros, durante o mês de Outubro/2000, no montante de 
1.855$00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Marrazes, a verba de 1.855$00, relativa ao fornecim ento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB. de Pinheiros, no mês de Outubro/ 2000. 

** 
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JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DO MEIO – CARANGUEJEIRA  – VERBA PARA 
OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO ÀS ACTIVIDAD ES DO 
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO - DE 15-4  
N.º3042/00 A Câmara, considerando que nos termos da  alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea a)  do n.º 1 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município a “constr ução, apetrechamento e 
manutenção dos Estabelecimentos de Educação Pré-Esc olar da Rede Pública”, 
delibera, por  unanimidade, de acordo com a alínea b) do n.º 4 do Art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, proceder à transferência  da verba de 710.000$00, através 
da Associação de Pais e Encarregados de Educação da s Escolas Pré-Primárias da 
Freguesia de Caranguejeira, com destino ao Jardim d e Infância de Souto do Meio, 
para obras de adaptação do espaço destinado às acti vidades do prolongamento de 
horário. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

5.ª CAMPANHA DE RECICLAGEM DE RADIOGRAFIAS – AMI/CM L 
N.º3043/00 Pelo Senhor Vereador ENG.º FERNANDO CARVALHO foi presente a 
informação que abaixo se transcreve: 

“No âmbito da colaboração prestada pela Câmara Municipal de Leiria à iniciativa 
da AMI – Assistência Médica Internacional, nomeadamente na 5.ª Campanha de 
Reciclagem de Radiografias, cumpre-me informar que foram recolhidas, pela CML, nas 
diversas farmácias do Concelho, e entregues àquela entidade 346 Kg de radiografias. 

Refira-se que a CML tem vindo a colaborar com a AMI nesta iniciativa desde o 
seu início, tendo-se registado, desde então, os seguintes quantitativos de radiografias 
recolhidas: 

CAMPANHA 
ANUAL 

1996 1997 1998 1999 2000 

RADIOGRAFIAS 
(kG) 

1.416,5 261 572,5 360 346 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

CEDÊNCIA DE VIATURA AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA BA TALHA 
N.º3044/00 Na sequência de pedido dos Bombeiros Voluntários da Batalha, foi-nos enviada 
uma informação do Sr. Consultor de Protecção Civil e Bombeiros, Eng.º Nuno José da 
Cunha Lopes, comunicando à Câmara que a viatura marca Kaizer Willy’s, matrícula 73-90-
DO foi abatida ao efectivo da Corporação em 2000/03/13, pelo que não vê inconveniente na 
cedência da mesma. 
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A Câmara delibera por unanimidade, ceder a viatura marca Kaizer Willy’s, 
matrícula 73-90-DO, aos Bombeiros Voluntários da Ba talha, conforme o solicitado. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

FEIRA ANUAL DE LEIRIA 
N.º3045/00 De acordo com os artigos 89.º, 90.º do “Regulamento dos Mercados e Feiras de 
Leiria”, a Feira anual terá de ser organizada anualmente por uma Comissão nomeada pela 
Câmara, e funcionará em local também designado pela Câmara. 

O Sr. Vereador ENG.º PEDRO FARIA propôs que se mantivesse a mesma 
Comissão e que fosse fixado o período da Feira de 5 a 22 de Maio de 2001. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, concordar com a 
designação da mesma comissão do ano transacto, que é composta pelos seguintes 
elementos: 

- Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço e Eng.º Pedro L opes Pereira de 
Faria, membros do executivo; 

- Máximo Manuel Ferreira Pereira, Carlos Gonçalves Bi lreiro, Filomena da 
Silva Parente, João Pedro Jorge Jordão, Joaquim da Ponte Ribeiro e 
Eng.º Francisco Eduardo Oliveira Morais funcionário s. 

Os Senhores Vereadores designados não intervieram n a votação. 
Mais delibera que a Feira tenha lugar no mesmo reci nto que tem sido 

utilizado, no período de 5 a 22 de Maio, devendo-se  comunicar à Comissão de 
Organização da Semana Académica, que não poderá ter  lugar no mesmo período no 
mesmo local. 

** 

N.º3046/00 Pelo Sr. Vereador ENG.º PEDRO FARIA, foi presente o Edital a publicar 
referente à Feira Anual de Leiria que se encontra anexo ao original da presente Acta. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de nos termos do 
art.º 95.º da Secção II do Regulamento dos Mercados  e Feiras do Concelho de Leiria 
aprovar o Edital para a Feira anual de 2001, devend o o mesmo ser afixado nos lugares 
de estilo e na página da Câmara na internet. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (D A-49) 
N.º3047/00 Presente os ofícios das entidades a seguir indicadas, a solicitar a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 
- Secil – 30 de Novembro, de manhã e de tarde, para a realização da Festa de Natal para 

as escolas da Maceira. 
- Annarella – 2 de Dezembro, de tarde, para realização da Festa de Natal com fins 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO NO CASTELO DE LEIRIA  
N.º3048/00 Presente o fax do Director de Campanha e Administrador do Site da candidatura 
do Eng.º Joaquim Ferreira do Amaral à Presidência da República Portuguesa que solicita a 
cedência da utilização de um espaço apropriado do Castelo de Leiria para o dia 2 de 
Dezembro de 2000, entre as 16 e as 18 horas, para levar a efeito uma sessão pública de 
lançamento da página/site oficial da Candidatura. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por maioria c om a abstenção do 
Senhor Vereador Raul Miguel de Castro, autorizar a cedência da utilização de um 
espaço apropriado do Castelo de Leiria no dia 2 de Dezembro de 2000, entre as 16 e 
as 18 horas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – VERTIGEM – ASSOCIAÇÃO PARA A P ROMOÇÃO DO 
PATRIMÓNIO 
N.º3049/00 Retirado. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

SUBSÍDIO – PROTOCOLO “GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE  S. ROMÃO” 
N.º3050/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

“No âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria e o Grupo 
de Danças e Cantares de S. Romão, informo V.ª Ex.ª que têm sido cumpridos os objectivos 
propostos, nomeadamente animação para a Terceira Idade, e espectáculos de animação 
diversa, inseridos em vários locais do Concelho de Leiria. 

No ano de 1999 o número de espectáculos foi de 22, tendo havido uma 
colaboração estreita entre a Câmara Municipal de Leiria e O Grupo de Danças e Cantares 
de S. Romão. 

Tendo em conta as actuações realizadas no corrente ano e os encargos 
suportados pelo referido grupo, proponho que, seja concedida uma verba de 600.000$00 
por conta do ano de 2000.” 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, atribuir 
ao Grupo de Danças e Cantares de S. Romão um subsíd io no valor de 600.000$00 
(seiscentos mil escudos), por conta do ano de 2000.  

** 

MUSEU DO CASAL DE MONTE REDONDO – BIBLIOTECA – PEDI DO DE SUBSÍDIO 
N.º3051/00 Presente um ofício do Museu do Casal de Monte Redondo – Biblioteca 
solicitando apoio para prosseguirem o projecto iniciado à duas década, que consta de um 
Museu e de uma Biblioteca que tem vindo a ser construída a partir de diversos donativos 
que totalizam cerca de quatro mil volumes. Tendo consciência das despesas da Câmara 
Municipal, equacionam a possibilidade de lhes ser atribuído um subsídio mensal no valor de 
½ salário mínimo nacional, para pagamento a um colaborador que possa garantir o 
funcionamento normal do Museu, bem como algum apoio com vista ao pagamento de 
despesas de manutenção (água, luz e telefone). 

“Informação 

Considerando a importância cultural do Museu do Casal de Monte Redondo e a falta de 
recursos para o seu normal funcionamento por forma a promover o desenvolvimento 
cultural, social e turístico da Freguesia de Monte Redondo, contribuindo para o 
engrandecimento da cultura do Concelho de Leiria e sua Região e Região de Leiria, 
propomos a atribuição de um subsídio de 300.000$00, ao Museu do Casal de Monte 
Redondo – Biblioteca, para ajuda nas despesas de manutenção.” 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, atribuir 
ao Museu do Casal de Monte Redondo um subsídio no v alor de 300.000$00 (trezentos 
mil escudos), para ajuda nas despesas de manutenção . 

** 

PEDIDO DE APOIO DA “ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE SANT A CATARINA DA 
SERRA” 
N.º3052/00 Presente um ofício da Associação “Casa do Povo de Santa Catarina da Serra” 
datado de 30 de Maio, solicitando atribuição de subsídio para apoio aos dois Grupos Corais: 
Coral Juvenil e Infantil. 

“Informação 

A Associação Casa do Povo de Santa Catarina da Serra agrega dois grupos Corais Juvenil 
e Infantil, desenvolvendo diversas actividades culturais e sociais, não lhe tendo sido 
atribuído quaisquer subsídio no ano de 1999, pelo facto de não estar em fase de transição 
(extinção das Casas do Povo). 



 

CMLeiria/Acta n.º 42 de 2000.11.29 

.002015-(37)

As suas actividades culturais têm um papel importante no Concelho de Leiria, levando a voz 
da Santa Catarina da Serra a diversos pontos do nosso país, desenvolvendo projectos 
culturais com jovens e adolescentes da Freguesia, originando diversas despesas difíceis de 
suportar. 
Assim, solicito a V. Ex.ª a atribuição de um subsídio no valor de 200.000$00, ao Grupo Coral 
da Associação Casa do Povo de Santa Catarina da Serra à semelhança do que foi feito com 
os restantes Grupos Corais do Concelho de Leiria no ano de 1999, de acordo com o pedido 
formulado.” 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 Património, cultu ra e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, atribuir 
à Associação Casa do Povo Santa de Catarina da Serr a um subsídio no valor de 
200.000$00 (duzentos mil escudos). 

** 

PEDIDO DE APOIO DO RANCHO FOLCLÓRICO DA COSTA – MAC EIRA 
N.º3053/00 Presente um ofício do Rancho Folclórico da Costa – Maceira, datado de 03 de 
Julho, informando sobre a sua participação em França, nos dias 14 e 15 de Julho, 
solicitando apoio e convidando a Câmara Municipal a acompanhar o Grupo na sua 
digressão. 

“Informação 

Considerando: 
O interessa dos intercâmbios culturais e a promoção de Leiria e sua região nessa 
representações; 
O papel desempenhado, ao longo dos anos, pelo Rancho Folclórico da Costa, na divulgação 
das tradições, usos e costumes do nosso povo; 
O elevado custo da sua deslocação e as dificuldades financeiras dos Grupos Folclóricos em 
concretizarem projectos de divulgação da cultura tradicional; 
Propomos, a atribuição de um subsídio ao Rancho Folclórico Costa-Maceira, no montante 
de 200.000$00, para ajuda nas despesas de deslocação.” 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 Património, cultu ra e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, atribuir 
ao Rancho Folclórico da Costa - Maceira um subsídio  no valor de 200.000$00 
(duzentos mil escudos) para ajuda nas despesas de d eslocação. 

** 
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A.BA.D. ASSOCIAÇÃO BAJOUQUENSE PARA O DESENVOLVIMEN TO – PEDIDO DE 
APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRIARTE 
N.º3054/00 Presente um pedido de apoio financeiro da A.BA.D. – Associação para o 
Desenvolvimento da Bajouca, para a realização da “Feiriarte” realizada entre 21 e 23 de 
Julho. 

“Informação 

Considerando: 
O papel desempenhado pela Associação Bajouquense para o Desenvolvimento, na defesa 
do ambiente, património, cultura e desenvolvimento económico da Freguesia de Bajouca e 
sua Região; 
As múltiplas actividades desenvolvidas, particularmente a realização anual da Feiriarte, 
sobejamente conhecido e todos e cujos custos são demasiados elevados; 
Proponho a atribuição de um subsídio no valor de 50.000$00, para ajuda nas despesas de 
promoção e realização do evento.” 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, à 
A.BA.D – Associação Bajouquense para o Desenvolvime nto um subsídio no valor de 
50.000$00 (cinquenta mil escudos) para ajuda nas de spesas de promoção e realização 
do evento. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO JUVENTUDE AMIGA DE CONQUEIROS – P EDIDO DE APOIO 
PARA OBRAS NAS NOVAS CASAS DE BANHO E BALNEÁRIOS 
N.º3055/00 Presente o pedido de Apoio do Rancho Folclórico Juventude Amiga de 
Conqueiros, para conclusão das obras nas novas instalações, orçadas em 3.300 contos. 
Das obras, inclui-se a conclusão de casas de banho e balneários e casas de banho para 
deficientes. 
Informam que vão organizar um almoço para os idosos da Freguesia do Souto da 
Carpalhosa próximo dia 10 de Dezembro, estando a enveredar todos os esforços para que 
estejam concluídas as referidas obras. 

“Informação 

Considerando a importância cada vez maior das Instituições possuírem instalações dotadas 
de recurso que lhes permitam o desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e 
sociais, que contribuam para o engrandecimento cultural da Região de Leiria, propomos a 
atribuição de um subsídio no valor de 400.000$00, ao Rancho Folclórico Juventude Amiga 
de Conqueiros, para ajuda das referidas obras. 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea h) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, ao 
Rancho Folclórico Juventude Amiga de Conqueiros um subsídio no valor de 
400.000$00 (quatrocentos mil escudos) para ajuda da s referidas obras. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO– GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONA L PORTUGUESA 
N.º3056/00 A música tradicional portuguesa ocupa um lugar privilegiado na difusão da nossa 
cultura, levando a riqueza das suas melodias além fronteiras. 
Consciente desse valor cultural, a Câmara Municipal de Leiria tem procurado apoiar todos 
os grupos que, por formas diversas enriquecem o património cultural e musical do Concelho. 
Considerando o papel desempenhado pelos Grupos de Música Tradicional Portuguesa e 
tendo em conta as dificuldades financeiras com que no dia a dia se deparam, por forma a 
continuarem a divulgar a cultura do Concelho de Leiria e sua Região, propomos a atribuição 
de 150.000$00 aos seguintes Grupos: 

- Grupo de Música Tradicional Portuguesa “Leiricanta”; 
- Grupo de Música Popular Portuguesa “Tradições”. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, um 
subsídio aos seguintes Grupos: 

- Grupo de Música Tradicional Portuguesa “Leiricant a” 150.000$00 
- Grupo de Música Popular Portuguesa “Tradições” 15 0.000$00 

** 

1.ª TRANCHE DE SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS AOS RANCHOS FOL CLÓRICOS/2000 
N.º3057/00 De acordo com o estabelecido no protocolo assinado entre a Câmara Municipal 
de Leiria e a Associação Folclórica da Região de Leiria Alta Estremadura, a atribuição dos 
subsídios aos Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria está pendente da entrega do 
Relatório de Actividades do ano transacto e Plano de Actividades do ano corrente. 
Tendo em conta que na presente data ainda não foram entregues todos os documentos 
exigidos e considerando que os grupos que atempadamente fizeram a entrega dos referidos 
Relatórios 1999/Planos de Actividades 2000 se encontram prejudicados em relação aos 
restantes, propomos que seja atribuída a 1.ª tranche de subsídios 2000, tendo em conta a 
seguinte lista, e de acordo com os seguintes critérios: 
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Ranchos Federados 300.000$00 
Ranchos Não Federados 200.000$00 

Rancho Folclórico Freguesia Subsídio / 1.ª Tranche 2000 
Rancho Folclórico “Rosinhas 
de Santa Isabel” 

Amor 200.000$00 

Rancho Folclórico do Casal 
Novo  

Amor 200.000$00 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 300.000$00 
Rancho Folclórico “Rosas da 
Primavera” – Vale do Horto 

Azoia 300.000$00 

Rancho Folclórico “Grupo 
Alegre e Unido” 

Bajouca 300.000$00 

Rancho Folclórico da Casa 
do Povo da Barreira 

Barreira 200.000$00 

Rancho Folclórico “As 
Tecedeiras” 

Bidoeira de Cima 300.000$00 

Rancho Típico da Boavista Boavista 200.000$00 
Rancho Folclórico dos Soutos Caranguejeira 300.000$00 
Rancho Típico do Vale da 
Rosa 

Caranguejeira 200.000$00 

Rancho Folclórico “Rosas do 
Lis” 

Carreira 200.000$00 

Rancho Folclórico “Flores do 
Verde Pinho” 

Coimbrão 300.000$00 

Rancho Folclórico da Igreja 
Velha 

Colmeias 200.000$00 

Rancho Folclórico de Santa 
Maria de Famalicão 

Cortes 200.000$00 

Rancho Folclórico da Região 
de Leiria  

Leiria 300.000$00 

Rancho Folclórico “As 
Pinhoeiras” – A-do-Barbas 

Maceira 300.000$00 

Rancho Folclórico “da Costa” Maceira 300.000$00 
Rancho Folclórico da Maceira Maceira 300.000$00 
Rancho Folclórico “Roda 
Viva” - Telheiro 

Maceira 300.000$00 

Rancho Folclórico Típico 
Pinheirense - Pinheiros 

Marrazes 200.000$00 

Rancho Folclórico “Rosas da 
Alegria” - Sismaria 

Monte Redondo 200.000$00 

Rancho Folclórico “Flores da 
Primavera” 

Ortigosa 200.000$00 

Rancho Folclórico Danças e 
Cantares dos Parceiros 

Parceiros 300.000$00 

Rancho Folclórico de S. 
Guilherme - Magagia 

Santa Catarina da Serra 300.000$00 

Rancho Folclórico “Juventude 
Amiga dos Conqueiros 

Souto da Carpalhosa 300.000$00 
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Rancho Folclórico “Estrelas 
das Várzeas” 

Souto da Carpalhosa 200.000$00 

Rancho Folclórico e 
Etnográfico do Souto da 
Carpalhosa 

Souto da Carpalhosa 300.000$00 

Total  6.900.000$00 
A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 

alínea e) 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 do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, os 
subsídios de acordo com a mapa acima transcrito. 

** 
ASSOCIAÇÃO DE FILARMÓNICAS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO S DE ACORDO COM 
O PROTOCOLO – 2.ª TRANCHE 2000 
N.º3058/00 De acordo com o estabelecido no Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria 
e a Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria, e tendo o cumprimento dos 
objectivos pretendidos, propomos a atribuição da 2.ª Tranche de Subsídios de 2000, de 
acordo com o mapa abaixo transcrito: 

SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS ÀS ASSOCIAÇÕES FILARMÓNICAS/2000 
Subsídio 10.000.000$00 

 
                                Critério II (30%) 

                                                                                              Critério I (70%) 
                                     Atribuído                                A Atribuir 
500.000$00                                     200.000$00 
Filarmónicas Alunos  Q. Fixo  Q. V. Total Subsídio Anual 

Resto dos 70% 
Escola de 
Música 30% 

Total 

Arrabal 28 85 164 249    200.000$00    240.000$00    440.000$00
Bidoeira 47 95 275 370    200.000$00    370.000$00    570.000$00
Caranguejeira 15 85   88 173    200.000$00    170.000$00    370.000$00
Chãs 36 90 211 301    200.000$00    300.000$00    500.000$00
Cortes 39 90 228 318    200.000$00    310.000$00    510.000$00
Maceira 41 95 240 335    200.000$00    330.000$00    530.000$00
Marrazes 72 100 421 521    200.000$00    520.000$00    720.000$00
Monte Redondo 59 100 345 445    200.000$00    440.000$00    640.000$00
Pousos - - - -    200.000$00         -/- 1 100.000$00
Soutocico 34 90 199 289    200.000$00    280.000$00    480.000$00
Total 
 

371 830 2171 3001 2.000.000$00  5.860.000$00

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea e) 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 do Património, cu ltura e ciência delibera por 
unanimidade, atribuir de acordo com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracitada 
Lei e com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, os 
subsídios de acordo com a mapa acima transcrito, re ferente à 2.ª Tranche 2000. 
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PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – GABINET E DE PROMOÇÃO 
TURÍSTICA DE MONTE REAL 
N.º3059/00 Presente um pedido de parecer da Câmara Municipal de Leiria, com vista à 
declaração de Utilidade Pública do Gabinete de Promoção Turística de Monte Real. 

“Informação 

Considerando que: 
O Gabinete de Promoção Turística de Monte Real, constituído como uma Associação cujos 
objectivos visam a promoção, divulgação, desenvolvimento, animação, dinamização e tudo 
quanto contribua para o progresso social, turístico ou termal, económico de Monte Real e 
região envolvente, conforme estipulado através dos seus estatutos; 
Tem desenvolvido actividades de animação cultural, turística, recreativa e social bem 
reconhecidas de todos; 
O dinamismo das suas actividades tem contribuído para o bem estar da população 
envolvente, proporcionando condições de acolhimento e lazer a todos quantos procuram 
esta zona para repouso, promovendo o desenvolvimento económico da Freguesia de Monte 
Real, dignificando assim, não só o Concelho de Leiria como a sua região; 
Considerando o apoio prestado à Junta de Freguesia de Monte Real, por forma a dignificar a 
desenvolver parcerias culturais e turísticas de valor reconhecido, proponho que a Câmara 
Municipal de Leiria considere o Gabinete de Promoção Turística de Monte Real uma 
Instituição com Estatuto 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 ao Gabinete de 
Promoção Turística de Monte Real. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

PROGRAMA DE NATAÇÃO PARA O 1.º CICLO 
N.º3060/00 A Câmara Municipal de Leira, promove, mais uma vez, através do seu Pelouro 
da Juventude e Desporto, um programa de "Adaptação ao meio aquático/Iniciação à 
natação" para os alunos das Escolas do 1º ciclo do Concelho. 

Considerando o valor educativo que o meio aquático pode representar numa 
perspectiva de desenvolvimento integral dos alunos, o programa previsto para o presente 
ano lectivo, visa corrigir assimetrias, proporcionando o acesso à prática da actividade física, 
a um grupo significativo de escolas, bem como, um número maior de turmas por escola. 

Neste âmbito, propõe o Vereador do Desporto, Paulo Rabaça, que a Câmara 
disponibilize as Piscinas Municipais de Leiria, Maceira e Caranguejeira, a Piscina do Hotel 
D. Afonso em Monte Real, através de aluguer, bem como Professores de Natação e 
Transporte para os alunos. 

O programa decorre durante o ano lectivo de 2000/2001, no qual estão inscritas 103 
escolas do 1º Ciclo representando 1917 alunos, de acordo com os quadros que se seguem: 
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PISCINA DE LEIRIA (1.º Período) 

ESCOLA FREGUESIA N.º ALUNOS 
Escola Básica N.º 5 de Leiria Leiria 15 
Escola Básica de Marinheiros Marrazes 42 
Escola Básica de Pinheiros Marrazes 15 
Escola Básica de Janardo Marrazes 16 

Escola Básica de Pousos N.º 3 Pousos 11 
Escola Básica de Figueiras N.º 1 Milagres 15 

Escola Básica de Regueira de Pontes R. de Pontes 9 
Escola Básica de Barreira N.º 1 Barreira 11 

Escola Básica de Telheiro Barreira 17 
Escola Básica de Barreira N.º 2 Barreira 21 

Escola Básica da Mata dos Milagres Milagres 9 

PISCINA DE LEIRIA (2.º Período) 

ESCOLA FREGUESIA N.º ALUNOS 
Escola Básica N.º 5 de Leiria Leiria 16 
Escola Básica N.º 7 de Leiria Leiria 43 

Escola Básica Quinta do Alçada Marrazes 19 
Escola Básica de Vidigal Pousos 19 
Escola Básica de Touria Pousos 14 

Escola Básica de Pousos N.º 2  Pousos 14 
Escola Básica de Cortes Cortes 18 

Escola Básica de Famalicão Cortes 11 
Escola Básica de Reixida Cortes 20 

Escola Básica de Casal dos Claros  Amor 36 
Escola Básica de Amor Amor 16 
Escola Básica de Châs Regueira de Pontes 17 

Escola Básica de Boa Vista N.º 2 Boa Vista 18 
Escola Básica de Boa Vista N.º 3 Boa Vista 4 

Escola Básica dos Milagres Milagres 11 
Escola Básica N.º 1 de Monte Real Monte Real 16 
Escola Básica N.º 2 de Monte Real Monte Real 24 

Escola Básica de Serra P. Urso Monte Real 24 
Escola Básica de Lameiro Carvide 14 

Escola Básica de Moinhos de Carvide Carvide 17 
Escola Básica de Carvide Carvide 39 

Escola Básica de Outeiro da Fonte Carvide 14 
Escola Básica de Chã da Laranjeira Souto da Carpalhosa 20 

Escola Basica de Moita da Roda Souto da Carpalhosa 35 
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PISCINA DE LEIRIA ( 3.º Período) 

ESCOLA FREGUESIA N.º ALUNOS 
Escola Básica N.º 1 de Leiria Leiria 46 
Escola Básica N.º 2 de Leiria Leiria 60 
Escola Básica N.º 3 de Leiria Leiria 16 
Escola Básica N.º 4 de Leiria Leiria 33 
Escola Básica N.º 7 de Leiria Leiria 17 

Escola Básica de Gândara dos Olivais Marrazes 19 
Escola Básica dos Marrazes Marrazes 38 
Escola Básica de Andrinos Pousos 37 

Escola Básica de Pousos n.º 1 Pousos 22 
Escola Básica de Casal Novo Amor 14 
Escola Básica de Coucinheira Amor 16 

Escola Básica de Barreiros Amor 22 
Escola Básica de Lameira Ortigosa 16 
Escol Básica de Ortigosa Ortigosa 14 

Escola Básica de Boa Vista N.º 1 Boa Vista 13 
Escola Básica de Bidoeira de Cima Bidoeira de Cima 14 

PISCINA DA CARANGUEJEIRA (2.º Período) 

ESCOLA FREGUESIA N.º ALUNOS 
Escola Básica da Caranguejeira Caranguejeira 21 
Escola Básica de Vale Sobreiro Caranguejeira 5 

Escola Básica de Caldelas Caranguejeira 8 
Escola Básica de Palmeiria Caranguejeira 20 

Escola Básica de Vale da Rosa Caranguejeira 13 
Escola Básica de Souto de Cima Caranguejeira 21 

Escola Básica de Arrabal Arrabal 31 
Escola Básica da Várzea Arrabal 19 

Escola Básica de Martinela Arrabal 13 
Escola Básica de S. Catarina da Serra S. Catarina da Serra 34 

Escola Básica de Loureira S. Catarina da Serra 16 
Escola Básica de Sobral S. Catarina da Serra 7 

Escola Básica de Magueigia S. Catarina da Serra 16 
Escola Básica de S: Margarida Memória 9 

Escola Básica de Memória Memória 18 
Escola Básica de Quintas Sirol S. Eufémia 21 

Escola Básica de Caixeira S. Eufémia 21 
Escola Básica de Apariços S. Eufémia 17 

Escola Básica de Feijão Colmeias 5 
Escola Básica de Bouça Colmeias 12 
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PISCINA DA MACEIRA ( 3.º Período) 

ESCOLA FREGUESIA N.º ALUNOS 
Escola Básica de Cavalinhos Maceira 13 

Escola Básica de Costas Maceira 18 
Escola Básica de Porto Carro Maceira 11 
Escola Básica A-dos-Pretos Maceira 16 

Escola Básica N.º 2 de Maceira Maceira 13 
Escola Básica de Pocariça Maceira 22 

Escola Básica de A-dos-Barbas Maceira 19 
Escola Básica de Vale Salgueiro Maceira 12 

Escola Básica de Maceirinha Maceira 24 
Escola Básica N.º 1 de Maceira Maceira 20 

Escola Básica de Mouratos Parceiros 8 
Escola Básica de Pernelhas Parceiros 19 
Escola Básica de Parceiros Parceiros 15 

Escola Básica de Azóia Azóia 33 
Escola Básica de Vale Horto Azóia 17 
Escola Básica de Alcogulhe Azóia 13 

PISCINA DE MONTE REAL (3.º Período) 

ESCOLA FREGUESIA N.º ALUNOS 
Escola Básica de Lavegadas Monte Redondo 12 
Escola Básica de Casal Novo Monte Redondo 10 

Escola Básica de Monte Redondo Monte Redondo 36 
Escola Básica de Sismaria Monte Redondo 18 

Escola Básica de Fonte Cova Monte Redondo 10 
Escola Básica de Bouça de Lá Bajouca 10 

Escola Básica de Marinha do Engenho Bajouca 7 
Escola Básica N.º 1 de Bajouca Bajouca 36 
Escola Básica N.º 2 de Bajouca Bajouca 36 

Escola Básica de Ervideira Coimbrão 14 
Escola Básica do Pedrógão Coimbrão 19 
Escola Básica de Coimbrão Coimbrão 20 

Escola Básica N.º 2 de Carreira Souto da Carpalhosa 12 
Escola Básica de Vale da Pedra Souto da Carpalhosa 21 

Escola Básica de Várzeas Souto da Carpalhosa 16 
Escola Básica de Souto da Carpalhosa Souto da Carpalhosa 14 

Escola Básica N.º 1 de Carreira Carreira 21 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, concordar com o 
exposto, bem como conceder autorização para pagamen to das despesas a efectuar 
no âmbito do Programa de Natação para o 1.º Ciclo. 

** 
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ATRIBUIÇÃO DE PATROCÍNIOS, RELATIVOS À II MEIA MARA TONA DE LEIRIA, À 
CASA DO BENFICA  DE LEIRIA 
N.º3061/00 Foram atribuídos à organização da II Meia Maratona de Leiria, patrocínios no 
valor de 1.000.000$00 (Um Milhão de escudos) e 500.000$00 (Quinhentos Mil escudos), 
respectivamente, pela firma Publicenso, Imagem e Comunicação, LDA e Caixa Geral de 
Depósitos, no âmbito da Lei do Mecenato. 

Considerando que a organização da II Meia Maratona de Leiria esteve a cargo 
de uma Comissão Organizadora da qual fez parte a Casa do Benfica de Leiria e, tendo esta 
assumido a gestão financeira da prova, atendendo à necessidade de fazer face a um 
conjunto de despesas com a referida prova, propõe o Sr. Vereador do Desporto que seja 
atribuído, à Casa do Benfica de Leiria, para ajuda das despesas efectuadas na organização 
da prova, o apoio de 1.500.000$00 escudos. 

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 no domínio dos Tempos livres  e desporto delibera por 
unanimidade, atribuir 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.º da Lei  n.º 169/99 de 18 de Setembro, à Casa 
do Benfica um subsídio no valor de 1.500.000$00 (um  milhão e quinhentos mil 
escudos) para ajuda nas despesas efectuadas na orga nização da II Meia Maratona de 
Leiria. 

** 

PAAD – INFRA-ESTRUTURAS ÉPOCA DE DEZEMBRO 
N.º3062/00 O Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, no âmbito do Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo (PAAD), informou quais as condições e documentos 
necessários para a apresentação das respectivas candidaturas por parte das associações 
desportivas e recreativas do concelho que pretendam obter subsídios da Câmara que o 
deverão fazer entre os dias 4 e 31 de Dezembro de 2000. 

Deverão acompanhar a candidatura os seguintes documentos: 
- Ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal, mencionado que se candidata ao 

subsídio a atribuir pelo Pelouro da Juventude e Desporto para infra-estruturas, época de 
Dezembro, de 2000/2001; 

- Fotocópia dos estatutos, devidamente aprovados, quando não tiverem sido entregues 
anteriormente; 

- Questionários de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, aprovar as 
condições expostas e informar as Associações Despor tivas e Recreativas do 
Concelho que pretendam obter subsídios da Câmara, p ara a Infra-estruturas época 
2000/2001, que o deverão fazer entre os dias 4 e 31  de Dezembro de 2000, devendo as 
candidaturas ser acompanhadas dos documentos acima referidos. 

Da presente deliberação serão  elaborados editais p ara publicação e 
afixação nos locais habituais. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA V IATURAS 
LIGEIRAS, DO MERCADO/CENTRO COMERCIAL MARINGÁ, NA C IDADE DE LEIRIA 
N.º3063/00 Presente o ofício n.º 326/DAF/00, enviado pela “Socoparque, Parques de 
Estacionamento, S.A.”, em que esta sociedade solicita a emissão de uma declaração, de 
que foi junta minuta, onde a Câmara Municipal de Leiria reconheça a eficácia da hipoteca do 
direito de superfície em subsolo, constituído a favor do “Consórcio Parques de Leiria”, por 
escritura celebrada em 17.11.2000, sobre o prédio urbano com a área de 5920 m 2, sito na 
freguesia de Leiria, descrito na 1ª. Conservatória do Registo Predial sob o n.º. 1501 e 
inscrito na respectiva matriz predial sob o n.º 3608, a favor da Caixa Geral de Depósitos, no 
caso de reversão desse direito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, em especial  a minuta acima 
referida, delibera por unanimidade ao abrigo e nos termos do disposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 6 do artigo 27º da Lei n.º 2:030, de 22  de Junho de 1948, aprovar a mesma e 
conceder poderes ao Senhor Director do Departamento  de Administração Geral para 
proceder à sua assinatura. 

** 

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

- ILUMINAÇÃO NATALÍCIA NA RUA AMÉRICO CORTÊS PINTO 
- PROC.º N.º 1185/99 – JOAQUIM LUÍS MATOS FRANCO COSM E 

** 

ILUMINAÇÃO NATALÍCIA NA RUA AMÉRICO CORTÊS PINTO 
N.º3064/00 No seguimento da deliberação n.º 2767/00 de 2000/10/25, o Sr. Vereador ENG.º 
PEDRO FARIA deu conhecimento do ofício enviado pelos comerciantes da Rua Américo 
Cortês Pinto que solicitam a comparticipação da Câmara na iluminação que pretendem 
efectuar naquela Rua e que conforme o orçamento é de Esc: 300.000$00 

Considerando este pedido enquadrado na deliberação n.º 2767/00, a 
Câmara delibera por unanimidade comparticipar em 50 % do total do orçamento 
apresentado, o que perfaz a quantia de 150.000$00. 

** 

N.º3065/00 PROC.º N.º 1185/99 
De JOAQUIM LUÍS MATOS FRANCO COSME,  residente na Avenida Marquês 

de Pombal – Encosta do Paraíso, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
de um muro de divisão de estremas e colocação de portão, a levar a efeito no local acima 
referido. 
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A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pelo requerente em 
30/03/2000 e face ao parecer emitido pela Divisão J urídica em 09/10/2000 (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente), delibe ra, por unanimidade, manter o 
indeferimento da pretensão com base no disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
reunião de 23/02/2000. 

Mais delibera esclarecer que, o oficio n.º 2895 env iado ao requerente em 
16/03/2000, se refere à construção de muro de divis ão de estremas e colocação de um 
portão (P.º n.º 1185/99) e não um anexo destinado a  garagem, tal como indicado no 
requerimento que acompanha o projecto. 

** 

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

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

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e nove dias do mês de 
Novembro do ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


