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ACTA N.º 40 
Aos quinze 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 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por ACÁCIO MONTEIRO DOS 
SANTOS, Chefe de Secção. 

** 

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 ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE 
RABAÇA SARAIVA , não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.11.08 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 
cinquenta minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

PONTO NÚMERO UM 

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

655/96 B.P.N. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LD.ª 
872/96 ROMÃO & FERREIRA, LD.ª 

1205/97 ANTÓNIO CARREIRA ÓRFÃO 
1286/97 MOTA MARQUES & FILHOS, LD.ª 

485/99 PAULO JOSÉ OLIVENÇA MARQUES A. CARVALHO 
705/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 
706/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 
947/99 GRUPO RECREATIVO AMIGOS DA PAZ 

1172/99 JOAQUIM VENDEIRINHO AGRELA 
1375/99 MANJAR DOS SABORES – RESTAURANTE E PASTELARIA 
1555/99 PAULO JORGE LOPES DE SOLEDADE 
1596/99 JAIME GROSSO DA SILVA 
1633/99 ILÍDIO DOS REIS PEREIRA VIEIRA 
1730/99 AUGUSTO BERNARDINO GASPAR 

358/2000 MARIA GRACIETTE FERREIRA GASPAR 
475/2000 COSTANEVES – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
542/2000 RAUL JORGE DOS SANTOS MAURÍCIO 
585/2000 ANTÓNIO JOSÉ JOAQUIM 
748/2000 DOMINGOS JOÃO CARVALHO 
765/2000 PAULO ANTÓNIO LOPES SILVA SANTOS 
914/2000 NEGOCIMO – IMOBILIÁRIA, SA 
942/2000 ÁLVARO JESUS GASPAR 
972/2000 PINHAL VERDE – EMP. FLORESTAIS E URBANÍSTICOS, LD.ª 
978/2000 CÉLIA MARIA LOPES LOUREIRO 
985/2000 CARLOS MANUEL ANDRÉ LARANJEIRA 

1206/2000 ALCIDES CARLOS DA HORTA CARVALHO 
1277/2000 GENOVEVA ALMEIDA LOURENÇO TRINDADE LOPES 
1354/2000 JOSÉ ABRAÚL CARREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO INF. N.º : 

70/2000 MÁRIO PEREIRA VARINO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

3793/74 ÁLVARO FERREIRA 
18/93 MARIA PEREIRA DE SÃO JOSÉ 
23/94 CARLOS MANUEL PEREIRA ROSA 

11/2000 CÂNDIDO MORGADO DE SOUSA 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

T 38/97 REVESTIMENTO VEGETAL DOS CANTEIROS EXTERIORES DO 
EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 422/94 SISTEMA AUTOMÁTICO DE INCÊNDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA – PAGAMENTO DE FACTURAS 

T 142/99 EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA, EXTENSÃO DO CENTRO DE 
SAÚDE E CENTRO DE DIA DE CARREIRA – RELATÓRIO FINAL – 
COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 219/97 PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL – 2.ª FASE – TRABALHOS 
A MAIS E A MENOS 

PONTO NÚMERO CINCO 

- SUBSÍDIO – OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
- ESPAÇOS VERDES – INDEMNIZAÇÃO – DANOS PROVOCADOS EM VIATURA DE 

TERCEIROS 
- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE –ÓPTICA ARMANDO DE OLIVEIRA, LD.ª 
- MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO FALCÃO – ATRIBUIÇÃO DE LUGARES 
- BAIRRO SOCIAL DE INTEGRAÇÃO – PAGAMENTO DE RENDAS EM ATRASO 
- PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES N.º 2659/88 – PEDIDO 

APRESENTADO POR VÍTOR MANUEL SERRANO DE OLIVEIRA 

PONTO NÚMERO OITO 

- CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA ADMISSÃO DE BOMBEIROS 
MUNICIPAIS – ESTAGIÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 
FINAL E ORDENAÇÃO DOS CANDIDATOS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE MARRAZES – REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE – CARANGUEJEIRA – REFEITÓRIO 
- ISLA – BOLSAS DE ESTUDO – REGULAMENTO 
- JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
- COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS – INDEMNIZAÇÃO POR FURTO NA ESCOLA 

DO 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS 
- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL N.º 13 
- CENTRO DE CONVÍVIO DA 3.ª IDADE DA FREGUESIA DE LEIRIA – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARROO 
- PROGRAMA INTERNET NAS ESCOLAS – ADESÃO AO PROTOCOLO CELEBRADO 

ENTRE A ANMP E O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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PONTO NÚMERO DEZ 

- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O PLANO DE PORMENOR DE LEIRIA-NORTE 

PONTO NÚMERO ONZE 

- TOPONÍMIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
- UM BALANÇO DO SÉCULO: 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – MUSEU ESCOLAR DE MARRAZES 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - DESPESAS 

PONTO NÚMERO TREZE 

- APOIO – EQUIPAMENTO PARA POSTO MÉDICO DO SPORT CLUBE LEIRIA E 
MARRAZES 

- RATIFICAÇÃO DOS NOMES PARA A ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO MUNICIPAL DO 
DESPORTO 

- APOIO - PROVA DE CORTA-MATO ORGANIZADA PELO CLUBE VETERANOS DO LIS 

** 

N.º2862/00 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHE ESTÁ RESERVADO, ATENDEU O SEGUINTE MUNÍCIPE: 

O Senhor José Carlos Almeida Ligeiro , veio solicitar resposta do caso que 
expôs há cerca de mês e meio, nomeadamente sobre: 

- a questão dos passeios; 
- do contentor; 
- da iluminação; 
- e da largura da rua. 

A Senhora Presidente  informou que quanto à rua caso o munícipe não resolva o 
problema, a Câmara resolverá. 

Quanto à iluminação já foi solicitado à EDP. Sobre as outras situações, já se 
deslocaram ao local funcionários da Câmara a fim de serem resolvidas. 

O Senhor José Carlos  agradeceu à Câmara por já estar a resolver a situação 
dos passeios, e solicitou que fosse colocada uma placa com o nome da Travessa. 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
N.º2863/00 O Senhor Vereador RAUL CASTRO apresentou as seguintes questões: 

1.º sobre o projecto de intervenção de obras no Castelo, perguntou se já tinha 
vindo este assunto à Câmara pois teve conhecimento através de um artigo de um técnico da 
DGEMN numa revista deste serviço em que após, subjectivas e controversas 
fundamentações para justificar o projecto diz que “em consonância com a autarquia 
estabeleceu-se um conjunto de procedimentos que vis ava a intervenção no castelo 
...” , apresentando, a partir daí, o que será o projecto de intervenção  

Não tendo sido dado conhecimento desse projecto e sendo um projecto de 
intervenção arquitectónica que desvirtua completamente a memória histórica de um 
grandioso monumento de arquitectura militar e palaciana, perante o desconhecimento dos 
entendimentos existentes, e dos leirienses sobre o que se está para passar e o 
desconhecimento da comunidade académica que também deverá ser ouvida, solicitou que o 
assunto fosse a reunião de Câmara para conhecimento do que se está a passar e serem 
deliberados os passos futuros. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  passou a explicar que já tinha 
conhecimento do referido artigo, mas que nada está aprovado, porque o referido estudo 
ainda nem sequer foi apresentado à Câmara. 

O que de facto houve foi um conjunto de procedimentos entre a DGEMN e a 
Câmara, onde se estipulou a responsabilidade de cada uma das partes. O arquitecto da 
DGEMN fez o estudo para ser discutido numa reunião que não se chegou a efectuar, 
estando a aguardar-se a marcação de uma nova, pelo que o estudo não passa de isso 
mesmo e é única e exclusivamente da responsabilidade do arquitecto. 

No Castelo de Leiria, aquando da visita do Ex.mo Presidente de República na 
Presidência Aberta, foram apresentados painéis e uma maquete do referido estudo. 

O Senhor Vereador Raul Castro  sugeriu que a Câmara solicitasse à DGEMN 
que informasse sobre o assunto, para que não se fosse apanhado de surpresa. 

A Senhora Presidente  concordou no envio do ofício e que também se exigisse a 
apresentação do estudo. 

2. perguntou se em relação à origem dos fundos da Piscina da Caranguejeira o 
IND comparticipou. 

A Senhora Presidente  respondeu que não, só aprovaram o projecto, a 
comparticipação foi do QCA II 

3. sobre o Pavilhão do Arrabal perguntou se ainda estava atrasado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que o assunto só não 
foi discutido nesta reunião, porque não foi possível processar tudo, mas será agendado para 
a próxima. 

** 

N.º2864/00 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA apresentou as seguintes 
questões: 

1. sobre o projecto Museológico perguntou que equipas e que estudos estão 
em curso e quais os orçamentos desses estudos. 
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O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  informou que: 
a) quanto ao projecto do edifício do Banco de Portugal, foi adjudicado ao Arqt.º 

Jorge Estrela e Arqt.º Rui Ribeiro por 3.600.000$00 e está pronto excluindo o restauro da 
pintura; 

b) quanto ao Projecto Geral para a exposição permanente “MIMO – Museu da 
Imagem em Movimento”, foi adjudicado ao Arqt.º Carlos Carvalho por 12.600.000$00 + IVA 
e está em execução.; 

c) quanto ao Moinho de Papel foi entregue ao Sr. Prof. Amado Mendes da 
Universidade de Coimbra e está em fase de estudo prévio; 

d) a musealização da Torre de Menagem do Castelo – está em fase de 
concretização. 

Quem está a coordenar é a Divisão da Cultura. 

O Senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa  perguntou como se prevê a 
agregação de pequenos núcleos já emergentes nas freguesias (Marrazes, Arrabal, Monte 
Redondo, etc) e que já têm esporádicos apoios camarários no caso de uma rede 
museológica Municipal. 

Perguntou ainda o que está previsto como núcleo central que funcione como 
grande cartaz de chamada, tanto a visitantes locais como de fora, e que sirva de estímulo a 
uma sequência lógica de visitas aos diversos núcleos temáticos. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  disse que já há cerca de um ano tinha 
colocado este assunto e voltou a reafirmar que a gestão pertence à CML através da Divisão 
da Cultura. 

2. sobre as obras no Mercado Santana, tratando-se de um obra vital para o 
centro da cidade, perguntou que acompanhamento e que relatório de âmbito arqueológico 
foi feito ao longo das recentes fundações para a abertura de caves. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  informou que os trabalhos estão a ser 
acompanhados por arqueólogos e que segundo o IPA está tudo a correr bem. 

3. perguntou o que está previsto para preservar o que foi encontrado nas 
actuais obras da Praça Rodrigues Lobo, tendo em conta a entrada das máquinas a 
trabalharem em profundidade a partir do início da próxima semana. Estando previsto o 
avanço das obras para zonas sensíveis – Rua Vasco da Gama e Rua da Graça – perguntou 
ainda que acompanhamento por parte de técnicos arqueólogos está previsto. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  respondeu que o que está previsto é 
arranjar um espaço seguro e colocar lá todo o material, nomeadamente as sepulturas vão 
ser levantadas. 

Quanto às intervenções nas outras zonas, está previsto que todas as 
intervenções no Centro Histórico tenham acompanhamento. 

4. desejava saber o que se passa com o Quiosque do Largo do Papa. 

A Senhora Presidente  informou que o munícipe fez um pedido para mudar, e 
está a estudar-se o sítio dentro das imediações do que foi deliberado em reunião de 
Câmara. 

** 
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N.º2865/00 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA apresentou a seguinte questão: 

Quanto aos caixotes/floreiras que estão no passeio em frente do edifício do 
Banco de Portugal, além de os achar inestéticos não vê qualquer utilidade, havendo na 
cidade outros locais em que teriam mais utilidade nem que fosse para não permitir a 
utilização dos mesmos para estacionamento. 

A Senhora Presidente  informou que a utilidade é para protecção dos peões, e 
que também serão colocados noutros locais da cidade  

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2866/00 PROC.º N.º 655/96 - (fl - 508) 
De B.P.N. – COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMIÕES LDA, com sede na 

Urbanização Quinta da Alçada, Lote 39 – Loja 1, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num barracão, situado em Casal do 
Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
barracão acima referido e, autorizar o respectivo l icenciamento. 

** 

N.º2867/00 PROC.º N.º 872/96 - (fl - 505) 
De ROMÃO & FERREIRA LDA, com sede em Alcaidaria, freguesia de 

Reguengo do Fétal - Batalha, referente à reanálise do projecto de arquitectura de 
legalização das alterações levadas a efeito num bloco habitacional e comercial, situado no 
Lote 2 – Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no bloco acima referido e, autoriz ar o respectivo licenciamento. 

** 

N.º2868/00 PROC.º N.º 1205/97 - (fl - 277) 
De ANTÓNIO CARREIRA ORFÃO, residente na Rua de Fátima, n.º 71 – 

Caldelas, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de elementos em resposta à proposta 
de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num bloco habitacional, situado no Lote 9 – Quinta de S. Romão, 
freguesia de Pousos. 
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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 09/11/2000 delibera, por unan imidade, aprovar o projecto de 
arquitectura das alterações a levar a efeito no blo co acima referido e, autorizar o 
respectivo licenciamento. 

** 

N.º2869/00 PROC.º N.º 1286/97 - (fl - 288) 
De MOTA MARQUES & FILHOS, LDA, com sede em Tiroeira - Vermoil, 

referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco habitacional, 
situado no Lote 6 – Vale de Lobos - Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido e, autorizar o respectivo lice nciamento. 

** 

N.º2870/00 PROC.º N.º 485/99 - (fl - 186) 
De PAULO JOSÉ OLIVENÇA MARQUES ALMEIDA CARVALHO, residente na 

Rua de S. João, n.º 50 – r/c – Telheiro, freguesia de Barreira, referente à alteração da 
implantação de uma moradia, a levar a efeito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração da implantação da moradia acima referida. 

** 

N.º2871/00 PROC.º N.º 705/99 - (fl - 339) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA e OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 

12A, Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num bloco habitacional, situado na Quinta do Seixo, Lote 5 – 
Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, devendo apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 
dias, incluindo projecto de estabilidade compatível  com a circulação de veículos na 
cave. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 40 de 2000.11.15 

.001862-(9) 

N.º2872/00 PROC.º N.º 706/99 - (fl - 339) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA e OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 

12A, Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de 
legalização das alterações levadas a efeito num bloco habitacional, situado na Quinta do 
Seixo, Lote 6 – Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito no bloco acima referido, condicion ado ao seguinte: 

1.º reformular o dimensionamento dos muros dos terr aços a tardoz de 
modo a atenuar o seu impacto, reduzindo a altura do  muro sobre o limite tardoz, 
assim como da caixa de ventilação das garagens, dev endo esta possuir grelha sobre 
o alçado, deverá igualmente reduzir-se a altura do muro separador dos terraços e 
confinante com o lote 5, sem deixar de cumprir o ar t.º 1360º do Código Civil; 

2.º reformular o dimensionamento do afastamento do plano da fachada ao 
nível da cave –1 na zona junto à rampa, devendo ali nhar pelo plano da fachada 
confinante, de forma a garantir um correcto enquadr amento urbanístico; 

3.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 

rectificado; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de estabilidade compatível com a circulaçã o de veículos nas caves. 

** 

N.º2873/00 PROC.º N.º 947/99 - (fl - 32) 
De GRUPO RECREATIVO AMIGOS DA PAZ, acompanhado de um projecto de 

arquitectura de alterações a levar a efeito no edifício sede do referido Grupo, situado na Rua 
Professor Abílio Alves de Brito, n.º 44, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º o bar a instalar deverá ser só para uso dos mem bros da associação, 
devendo no caso de pretender abrir este estabelecim ento ao público, solicitar o seu 
licenciamento de acordo com o previsto no Decreto-L ei n.º 168/97, de 4 de Julho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 139/99, de 24 de Abri l, e apresentar projecto de acordo 
com o disposto no Decreto-Regulamentar n.º 38/97, d e 25 de Setembro, alterado pelo 
Decreto-Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

2.º prever ventilação nas instalações sanitárias de  acordo com o previsto 
no art.º 87º do Regulamento Geral das Edificações U rbanas; 

3.º apresentar projectos de especialidade, incluind o projecto de segurança 
(para consulta do Serviço Nacional de Bombeiros), n o prazo de 180 dias. 

** 
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N.º2874/00 PROC.º N.º 1172/99 - (fl - 22) 
De JOAQUIM VINDEIRINHO AGRELA, residente na Rua Principal, Andrinos, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
estabelecimento comercial, situado em Andrinos, freguesia de Pousos, para 
estabelecimento de bebidas e comércio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade de acordo com o anexo IV da 
Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, indicand o o cumprimento da legislação 
específica para os estabelecimentos em causa; 

2.º prever porta na entrada para as instalações san itárias públicas, de 
acordo com o previsto no art.º 10º do Decreto-Regul amentar n.º 38/97, de 25 de 
Setembro, alterado pelo Decreto-Regulamentar n.º 4/ 99, de 1 de Abril; 

3.º prever condutas de ventilação nas instalações s anitárias, de acordo 
com o disposto no art.º 87º do Regulamento Geral da s Edificações Urbanas; 

4.º indicar qual o tipo de actividade que pretende desenvolver no 
estabelecimento comercial; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
6.º cumprir com os pareceres emitidos pelo Centro d e Saúde e ICERR – 

Instituto para a Conservação e Exploração da Rede R odoviária (dos quais deverá ser 
dado conhecimento ao requerente). 

** 

N.º2875/00 PROC.º N.º 1375/99 - (fl. - _) 
Retirado. 

** 

N.º2876/00 PROC.º N.º 1555/99 - (fl. - 23) 
De PAULO JORGE LOPES DA SOLEDADE, residente na Rua do Paço, n.º 7, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, anexos e 
muros, a levar a efeito no Lote 2B – Barroca – Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/2000, 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 7º 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 o projecto não cumpre: 

1.º o número de pisos previsto no alvará de loteame nto; 
2.º o afastamento ao eixo da via previsto no loteam ento. 
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 1 do artigo 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. 

Mais delibera informar que, o aditamento ao alvará de loteamento relativo 
às alterações ao lote 2B aprovadas em reunião de Câ mara de 11/08/99, não se 
encontra emitido. 

** 

N.º2877/00 PROC.º N.º 1596/99 - (fl – 60) 
De JAIME GROSSO DA SILVA , acompanhado de um projecto em nome de 

MARIA ALICE DE JESUS FERNANDES, referente às alterações a levar a efeito num 
estabelecimento localizado na fracção “C” do bloco misto sito no Lote 2 – Arrabalde da 
Ponte, freguesia de Marrazes, para instalação de estabelecimento de restauração e 
bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/11/2000, 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 7º 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 foi requerida a transferência de direitos e  deveres, face ao 
documento de posse e requerimento apresentado; 

2.º não apresentou autorização do condomínio – acta  de condomínio com 
deliberação de aprovação da alteração de uso e obra s, sobre partes comuns caso se 
verifiquem; 

3.º o projecto não prevê instalações sanitárias par a serviço de pessoal; 
4.º os espaços de circulação não se encontram corre ctamente 

dimensionados, nomeadamente entre o balcão e a pare de. 
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.º2878/00 PROC.º N.º 1633/99 - (fl - 127) 
De ILIDIO DOS REIS PEREIRA VIEIRA, residente na Rua das Flores, n.º 6 – S. 

Romão, freguesia de Pousos, acompanhado de elementos em resposta à proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente à reanálise do projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia, situada no local acima referido. 
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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 09/11/2000 delibera, por unan imidade, aprovar o projecto de 
arquitectura das alterações a levar a efeito na mor adia acima referida, condicionado 
ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de gás visado por uma entidade inspectora credenciada; 

2.º apresentar elementos esclarecedores quanto ao c umprimento dos art.º 
s 110º e 112º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente a 
condutas de evacuação de fumos e gases; 

3.º reformular o dimensionamento do vão ao nível do  piso 1 no alçado 
lateral esquerdo, de modo a cumprir o art.º 1360º d o Código Civil, nomeadamente no 
caso do vão da instalação sanitária, devendo prever  uma altura interior entre a laje e o 
perfil de 1,8 metros e gradeamento de acordo com o mesmo artigo, deverá ainda 
alterar a utilização do compartimento (quarto) com janela aberta sobre o mesmo 
alçado, dado não poder ter utilização habitacional face ao incumprimento do art.º 73º 
do RGEU. 

** 

N.º2879/00 PROC.º N.º 1730/99 
Presentes os requerimentos apresentados pelo Sr. Augusto Bernardino Gaspar 

em 31/12/99 e 21/02/2000, acompanhados da informação da 1.ª Divisão de Obras 
Particulares datada de 23/02/2000 e da informação da Divisão Jurídica n.º 76/2000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, na 
qualidade de senhorio, autorizar a realização das o bras de alteração e ampliação do 
quiosque com vista a adaptá-lo à instalação de um e stabelecimento de bebidas, na 
condição de as obras serem objecto de licenciamento  municipal e de, após a emissão 
da licença de utilização, ser revogado por acordo d as partes o contrato de 
arrendamento em vigor e de ser celebrado novo contr ato de arrendamento do imóvel. 

Mais delibera a Câmara que as obras serão executada s e custeadas pelo 
Sr. Augusto Bernardino Gaspar e ficarão integradas no imóvel (quiosque) e 
abrangidas pela titularidade privada do Município d e Leiria, não podendo o 
arrendatário arrogar-se a propriedade do imóvel ou da parte deste que corresponda à 
alteração e à ampliação por si efectuadas, nem invo car o direito a qualquer 
indemnização. 

A Câmara delibera, ainda, por unanimidade, concorda r com a informação 
da 1.ª Divisão de Obras Particulares e nos termos d a mesma deferir o pedido de 
aprovação do projecto de arquitectura relativo às o bras de alteração e ampliação do 
quiosque, na condição de a Assembleia Municipal aut orizar a desafectação do 
domínio público da parcela de terreno necessária à implantação das obras e de serem 
garantidas as condições de higiene e salubridade da  via pública. 
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Por último, a Câmara delibera, ao abrigo do dispost o na alínea b) do n.º 4 
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , solicitar à Assembleia Municipal 
que autorize a desafectação do domínio público da p arcela de terreno necessária à 
implantação das obras de alteração e ampliação do q uiosque, por considerar que tal 
parcela, ao ser usada para a instalação de um estab elecimento com as características 
daquele que o Sr. Augusto Bernardino Gaspar pretend e explorar, serve uma utilidade 
pública mais relevante do que ao ser unicamente uti lizada como espaço pedonal.  

** 

N.º2880/00 PROC.º N.º 358/2000 (fl. - 140) 
De MARIA GRACIETTE FERREIRA GASPAR,  residente na Travessa da 

Tipografia, n.º 3 – 3.º, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos em resposta à 
proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de 
arquitectura de alteração/ampliação a levar a efeito numa moradia, situada na Travessa 
Pero Alvito, n.º 7, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e tendo em conta a infor mação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 10/11/2000, d elibera, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto na alín ea d) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do 
artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma vez q ue não se verificam alterações em 
relação ao projecto apresentado, nomeadamente: 

1.º quanto ao alinhamento da fachada com o edifício  confinante do lado 
Nascente; 

2.º consequente aumento da largura da via e melhori a significativa em 
relação às condições de circulação no local e, dado  o indicado na comunicação da 
Junta de Freguesia em relação à necessidade de se a ssegurar a circulação na 
Travessa onde se situa o edifício. 

Mais delibera informar que, dado os estudos a decor rer no âmbito do 
Programa Polis, poderá o presente parecer ser revis to face ao que eventualmente 
venha a ser previsto para o local, nomeadamente qua nto ao arranjo das zonas 
envolventes do Castelo de Leiria e, tipologia de in tervenções em edifícios existentes.  

** 

N.º2881/00 PROC.º N.º 475/2000 (fl. - 65) 
De COSTANEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua do Valverde, n.º 

10, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos em resposta à proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um 
conjunto habitacional, a levar a efeito em Vale Colmeia, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, tendo em conta a informa ção prestada pelo Departamento 
de Obras Particulares em 10/11/2000, delibera, por unanimidade, indeferir a pretensão 
ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, uma vez que se verifica: 

1.º falta de infra-estruturas no local necessárias à viabilização do edifício; 
2.º inexistência de estudo urbanístico que indique a previsão de futuros 

arruamentos para o local. 
Mais delibera informar que, caso solicite a reanáli se do projecto e 

apresente elementos de modo a dar cumprimento aos m otivos que originaram o 
indeferimento do processo, a viabilização do propos to carece ainda de 
esclarecimento quanto à discrepância entre a área d o terreno indicada nos elementos 
gráficos e a indicada na certidão da Conservatória e ainda, face à sobreposição com o 
limite da propriedade adjacente a que se refere o p rocesso n.º 1376/97. 

** 

N.º2882/00 PROC.º N.º 542/2000 - (fl - 24) 
De RAUL JORGE DOS SANTOS MAURICIO, residente na Rua das Lavadeiras 

– Marinheiros, Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um barracão destinado a 
armazém, a levar a efeito em Calmeiras, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do barracão acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar pormenorização indicando o sistema d e ventilação dos WC 
interiores, de acordo com o art.º 87º do Regulament o Geral das Edificações Urbanas; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
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.º2883/00 PROC.º N.º 585/2000 - (fl - 84) 
De ANTÓNIO JOSÉ JOAQUIM, residente na Travessa das Estafetas, n.º 3 – 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos em resposta à proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um 
conjunto habitacional, a levar a efeito Travessa das Estafetas – Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 
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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 09/11/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura do conjunto habitacional acima referid o, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno junto do arruamento público confinante 
Nascente, de forma a prever o seu alargamento para 6 metros, devendo para o efeito 
medir-se 3 metros do actual eixo, assim como para e xecução dos estacionamentos e 
passeios, prevendo o alinhamento a tardoz do passei o paralelo ao alinhamento do 
arruamento; 

2.º apresentar planta de implantação à escala 1/200  com indicação e 
quantificação das áreas cedidas; 

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

4.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 em original, de 
acordo com a deliberação de Câmara de 2/8/95; 

5.º reformular os caminhos de evacuação para peões na cave, de modo a 
abranger todos os aparcamentos propostos de acordo com o artigo 12º do Decreto-
Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

6.º reformular as saídas de emergência para o exter ior, dado que para se 
considerar a saída pelo portão, deverá este ser dim ensionado de forma a prever porta 
independente para peões, devendo igualmente prever- se caminho adjacente à rampa, 
de acordo com os n.º s 1 e 2 do artigo 13º do Decre to-Lei n.º 66/95, de 8/4; 

7.º apresentar elementos esclarecedores da localiza ção dos meios de 
primeira intervenção para combate a incêndios, de a cordo com o art.º 33º do Decreto-
Lei n.º 66/95, de 8/4; 

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

9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais da cave; 

10.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 licença d e utilização, deverá 
verificar-se a execução das infra-estruturas, nomea damente a pavimentação do 
alargamento ao arruamento, dos estacionamentos e a execução dos passeios. 

** 

N.º2884/00 PROC.º N.º 748/2000 - (fl. - 39) 
De DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO,  residente na Rua do Carmo, n.º 33, 

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 9358, de 
18/09/2000, 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 projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no Lote 2 - Madeiras, freguesia 
de Marrazes, 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, alterado  com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 06/09/2000, transmitida através do ofício  n.º 9358, de 18/09/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º2885/00 PROC.º N.º 765/2000 - (fl - 29) 
De PAULO ANTÓNIO LOPES DA SILVA SANTOS, residente na Rua de Santo 

António, n.º 123 D, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
e muros de vedação, a levar a efeito em Covinha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o alçado posterior de acordo com o a rt.º 1360º do Código 
Civil, devendo prever que o vão proposto ao nível d o 1º piso seja gradado e com 
peitoril a 1,8 metros da cota da laje desse piso; 

2.º ceder uma faixa de terreno para execução de pas seio, devendo o seu 
alinhamento seguir o passeio confinante Norte; 

3.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; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução do passeio. 

** 

N.º2886/00 PROC.º N.º 914/2000 - (fl - 42) 
De NEGOCIMO – IMOBILIÁRIA S.A., com sede em Vale da Ceta, freguesia de 

S. Mamede - Batalha, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a 
levar a efeito no Lote 45A - Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado a apresentar o seguinte: 
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1.º corte com indicação do perfil original do terre no, limites do lote e 
afastamentos, de acordo com o previsto no loteament o, assim como indicação de 
aterros e desaterros propostos; 

2.º planta de implantação à escala 1/1000 em origin al, dos serviços da 
Câmara; 

3.º alçados da totalidade dos muros de vedação, com  indicação do perfil 
original do terreno; 

4.º duas colecções do projecto de arquitectura devi damente rectificado; 
5.º projectos de especialidade no prazo de 180 dias ; 
6.º no acto do levantamento do Alvará de Licença de  construção, Garantia 

Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om a construção e, de acordo com 
o estabelecido no art.º 64º do Regulamento Municipa l de Obras Particulares, na qual 
deve constar a seguinte cláusula: “a garantia apres entada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º2887/00 PROC.º N.º 942/2000 - (fl. - 50) 
De ÁLVARO JESUS GASPAR,  residente na Avenida Marquês de Pombal, Lote 

4 – r/c dt.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 8847, 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 uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 
14 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos, ao abrig o do disposto nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, d e 20 de Novembro, alterado com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 16/08/2000, tran smitida através do ofício n.º 8847, 
de 06/09/2000, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2888/00 PROC.º N.º 972/2000 - (fl - 39) 
De PINHAL VERDE – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E URBANI STICOS 

LDA, com sede na Rua João Infante, Lote 3 – R/C-A - Cascais, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 33 - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º previamente à emissão da licença de construção,  deverá verificar-se a 
emissão do aditamento ao alvará de loteamento de ac ordo com a deliberação de 
Câmara de 18/10/2000, nomeadamente quanto aos parâm etros de edificação 
aprovados para o presente lote; 
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2.º apresentar cortes longitudinais sobre o terreno , com indicação do 
perfil original do mesmo; 

3.º apresentar projecto de arranjos exteriores escl arecedor da forma de 
garantir a compatibilização do proposto, com a topo grafia original do terreno; 

4.º apresentar planta de localização elaborada sobr e planta à escala 1/1000 
fornecida pelos serviços da Câmara, de acordo com o  Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, com indicação do local da obra;  

5.º apresentar elementos de projecto esclarecedores  quanto aos artigos 
110º e 112º do Regulamento Geral das Edificações Ur banas, relativamente à 
independência e secção das condutas de evacuação de  fumos e gases; 

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

7.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico para o elevador; 

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. ” 

** 

N.º2889/00 PROC.º N.º 978/2000 - (fl. - 47) 
De CÉLIA MARIA LOPES LOUREIRO,  residente em Quinta do Bispo - Rua de 

Paris, Lote 60 – r/c d.º, freguesia de Marrazes, 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 
8873, 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 uma moradia e muros de vedação, a l evar a efeito no Lote 19 – Casal 
dos Matos, freguesia de Pousos, ao abrigo do dispos to nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, alterado com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 16/08/2000, transmitida atrav és do ofício n.º 8873, de 
06/09/2000, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2890/00 PROC.º N.º 985/2000 - (fl - 31) 
De CARLOS MANUEL ANDRÉ LARANJEIRA, residente na Rua de Leiria, n.º 

97, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito em Perdigoso, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º garantir os afastamentos indicados na planta à escala 1/1000 (aos 
limites da propriedade e ao eixo do arruamento), be m como o afastamento de 85 
metros ao eixo da futura via de ligação A8/EN349, c onforme referido no parecer 
emitido pelo ICERR – Instituto para a Conservação e  Exploração da Rede Rodoviária 
(do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente ); 

2.º ceder uma faixa de terreno para alargamento do arruamento confinante 
para 6 metros, devendo para o efeito medir-se 3 met ros do seu actual eixo, assim 
como para execução de passeio com 1,5 metros, deven do igualmente pavimentar-se o 
espaço cedido com materiais semelhantes aos utiliza dos para o arruamento; 

3.º apresentar planta de cedências com indicação e quantificação dos 
espaços cedidos; 

4.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto aos espaços cedidos; 

5.º prever antecâmara entre a garagem e o piso habi tacional, por motivos 
de higiene e salubridade; 

6.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; 
7.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente rectificado; 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico do elevador; 

9.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.º2891/00 PROC.º N.º 1206/2000 - (fl. - 48) 
De ALCIDES CARLOS DA HORTA CARVALHO, residente na Quinta de S. 

Bartolomeu, Lote 11, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações 
a levar a efeito numa oficina, situada na Rua Nossa Senhora da Encarnação, n.º s 1 e 3, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/11/2000, 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: 

Trata-se do projecto de arquitectura referente às o bras de alteração num 
edifício, inserido em Área Consolidada face ao Regu lamento do Plano Director 
Municipal, e abrangida pela Zona de Protecção da Ca pela de Nossa Senhora da 
Encarnação. 

A propriedade em causa encontra-se ainda abrangida pela Zona de 
Intervenção do Programa Polis, dado o disposto no D ecreto-Lei n.º 119/2000, de 4 de 
Julho. 
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Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  41º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, e face ao parecer emitido pelo Gabinete de  Reabilitação Urbana (do qual 
deverá ser dado conhecimento), considera-se que: 

1.º o pedido deverá ser reformulado de modo a preve r-se uma solução 
mais abrangente em relação à totalidade dos edifíci os da propriedade, eventualmente 
no sentido da conservação e reabilitação dos mesmos ; 

2.º a volumetria proposta deveria igualmente ser re formulada, de modo a 
valorizar a construção existente e assegurar o corr ecto enquadramento no local; 

3.º a construção a edificar para o local deverá com patibilizar-se com os 
estudos que vierem a ser definidos e aprovados, nom eadamente em relação à 
utilização, dado a localização da propriedade encon trar-se abrangida pelo Programa 
Polis. 

Assim, em face do exposto e considerando ainda o di sposto no art.º 2º do 
Decreto-Lei n.º 119/2000, de 4 de Julho, emite-se p arecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a), b) e d) 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 sejam 
solucionados os aspectos acima indicados, o project o a apresentar carecerá ainda de 
parecer a emitir por parte do Centro de Saúde e Ins tituto Português do Património 
Arquitectónico, face à Zona de Protecção acima refe rida. 

** 

N.º2892/00 PROC.º N.º 1277/2000 - (fl. - 35) 
De GENOVEVA DE ALMEIDA LOURENÇO TRINDADE LOPES, residente na 

Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 22 – 1.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura de legalização das alterações levadas a efeito num bloco 
habitacional, situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 22, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/11/2000, 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: 

Relativamente ao presente pedido, analisado o mesmo  sob o ponto de vista 
urbanístico e considerando os antecedentes do mesmo , nomeadamente processo n.º 
56/96, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não cumpre o disposto no s art.º s 65º, 66º e 79º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2.º o indicado como existente não se encontra de ac ordo com o projecto 
inicialmente aprovado para o local (Processo de Obr as n.º 966/57). 

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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N.º2893/00 PROC.º N.º 1354/2000 - (fl. - 29) 
De JOSÉ ABRAÚL CARREIRA, residente na Estrada da Figueira da Foz – 

Madeiras, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, 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  09/11/2000, 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 o projecto insere-se dentro do âmbito do Decret o-Lei n.º 448/91, de 29 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 334/95, de 28 de Dezembro, 
dadas as pré-existências na propriedade, devendo in dicar os números de processos 
relativos a todas as construções licenciadas para o  local; 

2.º o limite da propriedade apresentado não é escla recedor face ao 
processo n.º 1340/91; 

3.º não apresentou certidão da Conservatória do Reg isto Predial; 
4.º os cortes apresentados não contêm indicação do perfil original do 

terreno e limites do lote; 
5.º a estimativa de custo não está elaborada com os  valores indicados na 

deliberação de Câmara de 03/05/2000, devendo prever  nomeadamente: 
- Habitação  – 60.000$00/m2 
- Caves  - 35.000$00/m2 
6.º não apresentou memória descritiva face ao Decre to-Lei n.º 64/90, de 21 

de Fevereiro. 
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 sejam 
solucionados os aspectos acima indicados, o process o carecerá de consulta por 
parte da Força Aérea Portuguesa. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2894/00 PROC.º INF. N.º 70/2000 - (fl. - 5) 
De MÁRIO PEREIRA VARINO, residente na Praça Mouzinho de Albuquerque, 

n.º 4 – 1.º - Vila da Batalha - Batalha, referente ao pedido de viabilidade de construção, a 
levar a efeito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/11/2000, 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: 
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Trata-se do pedido de informação relativamente a um a parcela de terreno 
localizada numa área abrangida pelo Plano de Pormen or do Arrabalde, em elaboração 
de acordo com o definido no Regulamento do Plano Di rector Municipal. 

O local encontra-se ainda abrangido pela zona de in tervenção do Programa 
Polis, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 119/2000 , de 4 de Julho. 

Analisado o pedido face ao disposto no art.º 7º 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 face ao disposto no Regulamento do Plano Direct or Municipal, parte da 
propriedade encontra-se abrangida pelo Perímetro de  Rega, zona de Reserva 
Ecológica Nacional e Zona Verde, pelo que, e de aco rdo com o disposto nos artigos 
9º, 10º e 51º respectivamente, não é possível viabi lizar construção para o local. 

2.º o local em causa encontra-se ainda inserido na zona de intervenção do 
Programa Polis, pelo que, e face ao disposto no art .º 2º do Decreto-Lei n.º 119/2000, de 
4 de Julho (que estabelece as medidas preventivas) não se considera de viabilizar a 
construção para o presente local. 

Mais delibera, dar conhecimento ao requerente do pa recer emitido pelo 
Gabinete do Plano de Pormenor de Arrabalde (a títul o meramente informativo, uma 
vez que não se encontra ainda aprovado superiorment e e, poderá vir a ser sujeito a 
correcções face aos estudos no âmbito do Programa P olis e condicionantes que 
vierem a ser impostas pelas entidades a consultar).  

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2895/00 LOT. N.º 3793/74 (fl.1053) 
De Álvaro Ferreira, acompanhado de um requerimento de LOURENÇO DE 

OLIVEIRA GONÇALVES , residente na Rua de S. Guilherme n.º 1 em Pedrome-Stª Catarina 
da Serra, solicitando o cancelamento da Garantia Bancária n.º D.9963, emitida pelo Banco 
Internacional de Crédito SA para assegurar a execução dos arranjos exteriores no lote 23 do 
loteamento da Qtª da Alçada, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 13.11.20 00, delibera por unanimidade, 
autorizar o cancelamento da Garantia Bancária acima  referida, no valor de 320.000$00, 
uma vez que os arranjos exteriores no lote em causa  se encontram executados. 

** 

N.º2896/00 PROC.º LOT. N.º 18/93 (fl. 205) 
De MARIA PEREIRA DE SÃO JOSÉ,  residente na Rua Martingil, 60 em 

Marrazes, acompanhado de um requerimento solicitando uma alteração aos lotes 4, 6 e 7 do 
seu loteamento em Marrazes, consistindo a mesma na possibilidade de construção de 1º 
andar e consequente aumento de área de construção que corresponde a 270m2, passando 
o índice de construção a ser de 0,37. 

Retirado. 

** 
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N.º2897/00 PROC.º LOT. N.º 23/94 (fl. 276) 
De Carlos Manuel Pereira Rosa e Outros, acompanhado de um requerimento de 

ELÍSIO DOMINGUES MARQUES , residente em Carvide, com os elementos em falta para a 
alteração ao loteamento sito em Saborida, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 10.11.2000 delibera  por unanimidade, aprovar a 
alteração ao loteamento referido, a qual consta da introdução de uma cave no lote 3 
destinada a garagem e arrumos, com a área bruta de 146m2, uma vez que foi dado 
cumprimento às condições exigidas através da delibe ração tomada em 17.5.2000. 

** 

N.º2898/00 PROC.º LOT. N.º 11/2000 (fl. ____) 
De CÂNDIDO MORGADO DE SOUSA,  acompanhado de uma exposição do seu 

advogado relativamente ao loteamento que pretende levar a efeito numa propriedade sita 
em Pinhal do Zúquete, Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

REVESTIMENTO VEGETAL DOS CANTEIROS EXTERIORES DO ED IFÍCIO DOS PAÇOS 
DO CONCELHO (9) T – 38/97 
N.º2899/00 Pela firma VIBEIRAS - Sociedade Comercial de Plantas, Lda., e confirmado pela 
DOM foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
medição N.º s 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 e 20. da obra 
supra, no valor de 12.146$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de 12.146$00 + IVA  

** 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE INCÊNDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL  DE LEIRIA (9) T – 
422/94 
N.º2900/00 Presente a factura N.º 26178/M de 18/01/99 da firma CERBERUS-Engenharia 
de Segurança, Lda., no valor de 144.670$00 + IVA, respeitante ao contrato de manutenção 
do sistema de detecção de incêndios instalado no edifício dos Paços do Concelho.do ano de 
1999. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, autorizar o 
pagamento da factura apresentada no valor de 144.67 0$00 + IVA. 

** 

EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, EXTENSÃO DO CE NTRO DE SAÚDE E 
CENTRO DE DIA DE CARREIRA (9) T – 142/99 
N.º2901/00  Retirado  

** 

PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL – 2ª FASE (9) T – 219/97 
N.º2902/00 Retirado.  

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

SUBSÍDIO – OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNIC IPAL DE LEIRIA 
N.º2903/00 Presente o ofício n.º 107/2000, de 13 de Novembro das OBRAS SOCIAIS DO 
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA  solicitando à Câmara Municipal a 
atribuição de um subsídio  

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, em 
conformidade com a alínea p) do n.º 1 do art.º 64.º  da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, atribuir um subsídio às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de 
Leiria no valor de 12.500.000$00. 



 

CMLeiria/Acta n.º 40 de 2000.11.15 

.001883-(30)

ESPAÇOS VERDES – INDEMNIZAÇÃO – DANOS PROVOCADOS EM  VIATURA DE 
TERCEIROS (DA 41) 
N.º2904/00 Presente uma participação da Divisão de Espaços Verdes, na qual refere que no 
dia 28/07/2000, pelas 10H30, quando se procedia à manutenção do jardim junto ao Mercado 
municipal – Maringá, um funcionário da Câmara Municipal de Leiria, ao utilizar o aparador 
mecânico de relva naquele jardim, este projectou uma pedra que atingiu e partiu o vidro 
lateral esquerdo da viatura “Fiat Punto”, com a matricula 35-73-QB, propriedade de Firma 
“FORMATIC 2”, com sede na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 107 – 1.º Esq.º , 
em Leiria. 

Mais foi presente a factura n.º 1904, de 04-08-2000, da Empresa AUTOESTE – 
Companhia de Veículos do Oeste, SA no valor de 14.556$00, referente às despesas com a 
colocação de novo vidro na viatura objecto do dano. 

A Câmara analisou o assunto e com base na participa ção do Chefe da 
Divisão dos Espaços Verdes e Jardins, considerando que o dano foi produzido com 
equipamento dos Serviços do Município que estava a ser utilizado na altura, delibera 
por unanimidade, autorizar o pagamento do valor de 14.556$00, à empresa AUTOESTE 
– Companhia de Veículos do Oeste, SA, como indemniz ação pelo dano produzido na 
viatura da Firma “FORMATIC 2”. 

** 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 
N.º2905/00 Pela Técnica Superior de Informática Estagiária foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

“SECTOR DE ORGANIZAÇÃO E INFORMÁTICA 
INFORMAÇÃO N.º 5142 

Na sequência do apoio que foi prestado às Juntas de Freguesia no processo de 
informatização, oferecendo-lhes a Câmara Municipal todo o software aplicacional e apoio na 
formação, consideramos que, deverá igualmente no âmbito do POCAL ser-lhes oferecido o 
software da nova contabilidade autárquica assim como o programa de património. 

Com base no Dec. Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, nos termos do Art.º 86, alínea 
e), foi consultada a empresa Globalsoft que fornece POCAL e inventário para as 29 Juntas 
do Concelho pelo valor de Esc. 3 190.000$00 + IVA.” 

A Câmara depois de analisar a informação acima tran scrita delibera por 
unanimidade, adjudicar, por ajuste directo, nos ter mos da alínea e) e sub-alínea ii) do 
n.º 1 do art.º 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8  de Junho, a aquisição do Software 
supra à Firma GLOBALSOFT – Desenvolvimento de Softw are, Ld.ª, pelo valor de 
3.190.000$00 + IVA. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º2906/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos quinze dias do mês de 
Novembro de 2000, apresentando um total de Disponibilidades de 1.003.650.731$00 sendo 
de Operações Orçamentais 915.989.569$00 e de Operações de Tesouraria 87.661.162$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE – ÓPTICA ARMANDO DE OLIVEIRA, LD.ª (TL) 24-16 
N.º2907/00 Presente uma informação dos Serviços de Fiscalização Municipal, sobre a 
colocação, pela Firma acima mencionada, de dois reclamos luminosos (um com cerca de 
1.00X0.70 m e outro com cerca de 3.00X0.20 m), no edifício sito na Praça Rodrigues Lobo, 
n.º 19, desta cidade, sem possuir licença para o efeito. 

A Câmara, tendo em conta  o disposto no n.º 3, do a rt.º 20.º, do 
Regulamento Municipal de Publicidade, delibera por unanimidade, notificar o 
representante legal da Firma Óptica Armando de Oliv eira, Ld.ª, nos termos e para os 
efeitos dos art.º s 100.º e 101.º do Código do Proc edimento Administrativo, da 
intenção de ordenar a remoção de toda a publicidade  colocada sem licenciamento, no 
edifício sito na Praça Rodrigues Lobo, n.º 19, dest a cidade. 

** 

MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO FALCÃO – ATRIBUIÇÃO DE LUGARES 
(TL)28-3 
N.º2908/00 Presente informação da Chefe de Repartição Fiscal e do Encarregado de 
Mercados, mencionando que não têm pago as mensalidades e encontram-se vagos os 
seguintes lugares cativos de venda no Mercado de Venda por Grosso do Falcão de Têxteis, 
Vestuário, Calçado e afins: 7, 18, 40, 41, 54, 105, 148 e 263. 

Nos termos do art.º 15.º do Regulamento do citado Mercado deverão os mesmos 
lugares ser postos a concurso, pelo que são presentes o Programa de Concurso e o 
Caderno de Encargos para aprovação. 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Progr ama de Concurso e o 
Caderno de Encargos, devendo ser aberto concurso pa ra atribuição dos referidos 
lugares de terrado cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, 
Vestuário, Calçado e Afins (5.ª Feira), mediante Ed ital, conforme estipula o art.º 15.º do 
Regulamento do citado Mercado. 

Mais delibera nomear a Comissão de Abertura e Análi se das propostas, 
que será composta pelos seguintes elementos: 

Efectivos: Maria Manuela Catarino Carvalhão Tavares  Resende – Presidente 
 Veríssima Gaspar Gonçalves – Vogal 
 Joaquim José Moreira Simões – Vogal 

Suplentes: José Marques Simões Inácio (substitui a Presidente) 
 Maria de Lurdes Garção Castelo (substitui os Vogai s) 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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BAIRRO SOCIAL DE INTEGRAÇÃO – PAGAMENTO DE RENDAS E M ATRASO (TL)5-1 
N.º2909/00 Presente o processo do qual consta que se encontram por pagar algumas 
rendas das seguintes casas do Bairro Social de Integração, pelos respectivos rendeiros: 

N.º da Casa Arrendatário 

6 Gertrudes Maria José Cardoso Amaral 
7 Lúcio Cardoso Miguel 
9 Fernando Eduardo Palmela 
13 Maria Aurora Oliveira Silva Nascimento 
14 Marieta de Oliveira Bernardo 
16 Esperança Jesus Nascimento 
18 José Manuel Vitoreira Abreu 

A Câmara, tendo em consideração a natureza social d as habitações em 
causa e os recursos económicos dos arrendatários, d elibera por unanimidade, 
autorizar o pagamento das dívidas decorrentes das r endas não pagas e respectiva 
indemnização, em 24 prestações mensais, iguais e su cessivas, com início em Janeiro 
de 2001. 

Mais delibera que, no caso do não pagamento de qual quer das prestações, 
será interposta a competente acção judicial para ef eitos de cobrança coerciva da 
dívida. 

** 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES N.º  2659/88 – PEDIDO 
APRESENTADO POR VÍTOR MANUEL SERRANO DE OLIVEIRA 
N.º2910/00 Presente o processo de licenciamento municipal de obras particulares n.º 
2659/88, em nome de Vítor Manuel Henriques Vitorino, residente em Monte Real, concelho 
de Leiria, acompanhado do pedido formulado por Vítor Manuel Serrano Oliveira, residente 
no lugar de Colmeia, lote 1, r/c, B, 2425 Monte Real, concelho de Leiria e das informações 
prestadas pelo Departamento de Obras Particulares, em 31-03-2000 e pela Divisão Jurídica, 
em 20-06-2000 e 18-09-2000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto em epígrafe e concordando com as 
informações n.º 81/2000 e n.º 126/2000, prestadas p ela Divisão Jurídica, delibera, por 
unanimidade, ao abrigo do disposto no parágrafo 1.º  do art.º 1.º e do art.º 50.º, ambos 
do Regulamento dos Mercados e Feiras do Concelho de  Leira, o seguinte: 

1.º Autorizar a mudança das actividades que vinham sendo exercidas no 
espaço ocupado anteriormente por Vítor Manuel Henri ques Vitorino e no espaço 
ocupado por Vítor Manuel Serrano Oliveira, ambos pe rtencentes ao Mercado 
Municipal de Monte Real, por reconhecer que o inter esse público fica melhor 
assegurado com a existência de um estabelecimento d estinado a cafetaria e venda de 
pão quente. 

2.º Permitir a alteração dos títulos constitutivos do direito à ocupação dos 
espaços referidos no número anterior, de modo a inc orporar o direito a neles 
construir o estabelecimento destinado a cafetaria e  venda de pão quente. 

3.º Fixar o direito à ocupação do novo espaço até a o ano 2005, inclusive. 
4.º Impor ao ocupante a restituição do espaço desti nado a cafetaria e venda 

de pão quente com a incorporação das obras que entr etanto tenham sido efectuadas, 
durante o mês de Dezembro de 2005, sem que lhe seja  devida qualquer indemnização. 
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5.º Dar conhecimento do teor da presente deliberaçã o à Junta de Freguesia 
de Monte Real, para que a mesma, no âmbito dos pode res de que dispõe 
relativamente à gestão do Mercado Municipal de Mont e Real, possa diligenciar no 
sentido de celebrar com o requerente Vítor Manuel S errano Oliveira, um contrato que 
integre as condições ora fixadas, servindo o mesmo de aditamento aos anteriormente 
celebrados. 

6.º A execução das obras necessárias à construção d o estabelecimento 
referido no ponto 2.º depende de prévia autorização  da Câmara Municipal e fica sujeita 
às condições impostas pela legislação aplicável, no meadamente aos regimes do 
licenciamento de obras particulares e da instalação  de estabelecimento de 
restauração e bebidas. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA ADMISSÃO DE BOMBE IROS MUNICIPAIS 
– ESTAGIÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇ ÃO FINAL E 
ORDENAÇÃO DOS CANDIDATOS  
N.º2911/00 Presente a acta de classificação final nº 186/2000-D, que se transcreve: 

“LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E ORDENAÇÃO DOS CANDI DATOS 

CONCURSO  EXTERNO DE INGRESSO PARA ADMISSÃO DE BOMB EIROS 
MUNICIPAIS ESTAGIÁRIOS 

Aos dez dias do mês de Novembro do ano dois mil, no Edifício dos Paços do 
Concelho, reuniu o Júri designado para o concurso em epígrafe, aberto por aviso n.º 
205/1999-D, de 17-11-1999, para análise do respectivo processo de concurso. 

Nos termos do n.º 1 do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os 
candidatos classificados foram ouvidos, conforme estabelece o Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção que 
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, através dos ofícios n.º s 15982, 
15983, 15984, 15985, 15987, 15988, 15990 e 15991 de 2000-11-08. tendo os candidatos 
declarado nos mesmos sob compromisso de honra, que não iriam apresentar qualquer 
reclamação. 

O Júri, constituído pela Senhora Presidente Isabel Damasceno Campos, o 
Vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, e o Bombeiro Chefe Raul de Jesus 
Ferreira do Rio como Presidente e Vogais Efectivos, respectivamente, tendo verificado que 
os candidatos não se pronunciaram no uso das faculdades que lhes foram conferidas nos 
termos e ao abrigo do disposto nos art.º s 100.º a 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, deliberou, por unanimidade, em cumprimento do disposto no artigo 105.º do 
mesmo Código, manter os fundamentos e classificações constantes da acta n.º 182/2000-D, 
de 8 de Novembro, a qual se dá aqui por inteiramente reproduzida, e, em consequência, 
atribuir a seguinte classificação final aos candidatos aos lugares: 

1º JOÃO CARLOS LEDO VENTURA PRIMO 15,71 

2º ELISEU SOBREIRA RAINHO 15,17 

3º GONÇALO RUI PRAGOSA DA COSTA 14,85 

4º RUI MIGUEL LOPES CARNIDE 14,76 
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5º JOSÉ CARLOS CORREIA DA FONSECA 14,49 

6º DAVID ROGÉRIO DO ROSÁRIO SILVA 14,35 

7º RUI MIGUEL PEREIRA DOMINGUES 14,22 

8º FERNANDO ALBERTO DAS NEVES 
GONÇALVES FERNANDES 

13,16 

Nos termos do n.º 1 do art.º 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, 
conjugado com a alínea a) do n.º 3 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 
esta acta vai ser submetida à homologação da Câmara. 

Por mais não haver a tratar foram dados por findos os trabalhos de que se lavrou 
a presente acta, que vai ser assinada por todos os membros do júri.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, homologar nos t ermos da alínea a) do 
art.º 4º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,  conjugado com o n.º 1 do art.º 39.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho a lista d e classificação final e ordenação dos 
candidatos ao Concurso Externo de Ingresso para adm issão de Bombeiros 
Municipais - Estagiários. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE MARRAZES – REFEI TÓRIO – ALUNOS 
DA ESCOLA DO 1.º CEB DE MARRAZES - DE 15-4  
N.º2912/00 Presente os ofícios n.º 1783 e 1896 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE 
ESCOLAS DE MARRAZES , datados de 17.10.2000 e 02.11.2000, acompanhados do mapa 
de almoços servidos aos alunos da Escola do 1.º C.E.B. de Marrazes durante os meses de 
Setembro e Outubro/00, no montante de 319.490$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 
Escolas de Marrazes a verba de 319.490$00, relativa  ao fornecimento das refeições 
dos alunos do 1.º CEB de Marrazes, nos meses de Set embro e Outubro/2000. 

** 

ESCOLA EB 2,3 DE DR. CORREIA ALEXANDRE - CARANGUEJE IRA – REFEITÓRIO - 
DE 15-4 
N.º2913/00 Presente o ofício n.º 948 da ESCOLA EB 2,3 DE DR. CORREIA ALEXANDRE  
datado de 16.10.2000, acompanhado da relação almoços servidos aos alunos da Escola do 
1.º C.E.B. de Caranguejeira e 1.º CEB de Caldelas durante o mês de Setembro/00, no 
montante de 44.615$00. 
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A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para a Escola EB 2,3 de Dr. 
Correia Alexandre - Caranguejeira a verba de 44.615 $00, relativa ao fornecimento das 
refeições dos alunos carenciados do 1.º CEB de Cara nguejeira e Caldelas no mês de 
Setembro/00. 

** 
ISLA – BOLSAS DE ESTUDO - REGULAMENTO - DE 15-4 
N.º2914/00 Retirado. 

** 
JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS – TRANSFERÊNCIA D E VERBA - DE 15-4 
N.º2915/00 Presente o ofício do JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS , datado de 
2000.10.30, solicitando uma verba de apoio para aquisição do material recentemente furtado 
do referido Jardim de Infância, no valor de 100.000$00, sem o qual não poderá decorrer o 
normal funcionamento do Jardim de Infância de Marinheiros. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, proceder à tra nsferência da verba de 
100.000$00 para o Agrupamento Vertical de Marrazes,  com destino ao Jardim de 
Infância de Marinheiros, para aquisição de diverso material que se destina a repor o 
material ali furtado.  

** 
COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS – INDEMNIZAÇÃO POR FU RTO NA ESCOLA 
DO 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVIAS - DE 45-2  
N.º2916/00 Presente um ofício da Companhia Europeia de Seguros, datado de 2000.07.17., 
referente à indemnização por furto ocorrido na Escola do 1.º CEB de Gândara dos Olivais. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, transferir a v erba de 171.916$00 para 
o Agrupamento Vertical de Marrazes, a qual deu entr ada nos cofres deste Município e 
que se destina à Escola do 1.º CEB de Gândara dos O livais . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL N.º 13 - DE 15-3 
N.º2917/00 Presente o ofício n.º 1466 da ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS RAINHA 
SANTA ISABEL , datado de 30.10.2000, solicitando alteração ao circuito especial n.º 13, em 
virtude do aluno ter mudado de residência, acompanhado de uma carta do taxista a quem foi 
adjudicado o referido circuito, informando que continuará a transportar o aluno, passando o 
preço do circuito a ser de 4.000$00/dia . 

A Câmara depois de analisado o assunto delibera, po r unanimidade, 
concordar com a proposta apresentada. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 



 

CMLeiria/Acta n.º 40 de 2000.11.15 

.001889-(36)

CENTRO DE CONVÍVIO DA 3.ª IDADE DA FREGUESIA DE LEI RIA – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º2918/00 Presente o ofício do CENTRO DE CONVÍVIO DA 3.ª IDADE DA FREGUESIA 
DE LEIRIA,  datado de 2000/10/16, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 
lugares), no dia 19 de Novembro, a fim de proporcionar aos seus utentes um passeio ao 
Parque das Nações. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA INTERNET NAS ESCOLAS – ADESÃO AO PROTOCOLO  CELEBRADO 
ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A ANMP  - DE  
N.º2919/00 Presente o protocolo celebrado entre o Ministério da Ciência e da Tecnologia e a 
ANMP, que é do seguinte teor: 

“PROTOCOLO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA TECNO LOGIA E A 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 

Considerando que o Ministério da Ciência e da Tecnologia e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses partilham a consciência de que a generalização do uso das novas 
tecnologias de informação é fundamental para a criação de uma sociedade moderna e 
competitiva.  
Considerando que, ditado por essa preocupação, foi já celebrado entre ambas as entidades 
um protocolo relativo ao equipamento de bibliotecas públicas municipais com computadores 
multimédia com acesso à Internet e interligados com a rede científica nacional.  
Considerando, em particular, as potencialidades das novas tecnologias de informação como 
factor de desenvolvimento da cultura científica e tecnológica, o que levou já o Ministério da 
Ciência e da Tecnologia a promover o equipamento de todas as escolas portuguesas do 5º 
ao 12º ano, num total de cerca de 1600 escolas, com computadores multimédia com ligação 
à Internet e à constituição da Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS) que interliga 
escolas, bibliotecas, instituições de investigação e de ensino superior.  
Considerando que importa fomentar a generalização da utilização de computadores e o 
acesso às redes electrónicas de informação pelos alunos de todos os graus de ensino.  
É celebrado entre o Ministério da Ciência e da Tecnologia, adiante designado MCT e a 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, adiante designada ANMP, no âmbito do 
Programa Internet na Escola, promovido pelo MCT, e no quadro de desenvolvimento da 
Sociedade da Informação em Portugal o presente protocolo, que tem por objectivo 
disponibilizar a alunos e professores das escolas EB1 a utilização educativa da Internet. 

1º  

O MCT e a ANMP colaboram no sentido de promover a extensão às EB1 da rede científica 
nacional (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade, RCTS) e o contacto dos alunos e 
professores das referidas escolas com a Sociedade da Informação, designadamente com a 
Internet, no quadro da respectiva actividade educativa. 
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Sem prejuízo de outras formas de colaboração que venham a ser acordadas, as partes 
comprometem-se, nos termos dos artigos subsequentes, à prossecução dos objectivos 
acima referidos.  

2º  

O MCT propõe-se, em relação a cada uma das EB1 do país a:  
a) Fornecer um acesso RDIS (um canal 64K) em regime de "Dial-up";  
b) Cobrir os custos de instalação da linha RDIS referida e especificada na alínea 
anterior, bem como os da sua exploração durante o primeiro ano de funcionamento 
sendo a modalidade de eventual participação nos custos relativos a anos subsequentes 
objecto de acordo no final desse período;  
c) Disponibilizar o acesso aos vários serviços IP da RCTS;  
d) Disponibilizar espaço para albergar páginas WWW das EB1;  
e) Disponibilizar correio electrónico para as EB1;  
f) Disponibilizar apoio técnico, através de Ponto de Acesso (PoP) da RCTS;  
g) Disponibilizar apoio educativo através da unidade de Apoio à Rede Telemática 
Educativa (uARTE);  
h) Divulgar e apoiar, em termos a acordar casuisticamente, actividades desenvolvidas 
nas escolas EB1, no quadro das matérias abrangidas pelo presente protocolo;  
i) Promover um espaço educativo na Internet para apoio às actividades das escolas, em 
articulação com as Câmaras Municipais e outras entidades, designadamente os Centros 
de Formação de Professores;  

3º  

1. O MCT assegurará o disposto no artigo anterior na sequência da submissão pelas 
Câmaras Municipais de um plano calendarizado de equipamento das EB1 do respectivo 
concelho com computadores multimédia que deverá, nomeadamente, ter em conta as 
condições e capacidade das escolas para os recepcionar e operar.  
2. Os computadores a que se refere o número anterior devem obedecer a especificações 
técnicas definidas pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) e devem 
ser instalados num espaço com funções de biblioteca, mediateca ou equivalente ou, quando 
tal não seja possível, num espaço alternativo a que os alunos tenham livre acesso, e com 
condições de segurança e utilização adequadas.  

4º  

1. Os encargos resultantes da aquisição e instalação dos computadores a que se refere o 
artigo anterior serão suportados em 25% pelas Câmaras Municipais e em 75% pelo MCT.  
2. Os encargos resultantes da manutenção, reparação e substituição ditada por destruição, 
avaria irreparável não coberta por garantia, furto ou motivo análogo de equipamento coberto 
pelo presente protocolo serão suportados pelas Câmaras Municipais. 

5º  

A aplicação do presente protocolo faz-se sem prejuízo de formas de cooperação concretas, 
em curso ou planeadas, sobre matérias por ele cobertas, entre o MCT e Câmaras 
Municipais, ou entre o MCT e escolas. 
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6º  

O presente protocolo vigora por um período de um ano, automaticamente renovado por 
períodos adicionais da mesma duração, no caso de não ser denunciado por qualquer das 
partes, com uma antecedência mínima de 30 dias em relação ao termo do prazo de 
vigência, mediante carta registada dirigida à outra parte.” 

A Câmara delibera por unanimidade, concordar com a adesão ao referido 
programa. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O PLANO DE PORMENOR DE  LEIRIA-NORTE  
N.º2920/00 Pelo Departamento de Planeamento foi presente a informação que abaixo se 
transcreve: 

“Informação  

Em cumprimento de instruções e orientações superiores, apresentam-se abaixo 
as medidas preventivas para o Plano de Pormenor de Leiria-Norte. 

Assim, propõe-se a esta Câmara Municipal que tome conhecimento e delibere 
no melhor interesse do município. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O PLANO DE PORMENOR DE LEI RIA-NORTE 

1. Estando em fase de apreciação pelas entidades competentes, o Plano de Pormenor 
de Leiria-Norte, na cidade de Leiria, considerando as grandes pressões de ocupação da 
zona e não permitindo, o cadastro de propriedade existente e o PDM em vigor, uma gestão 
urbanística coerente com a filosofia do referido plano, e ainda, receando-se que os graves 
prejuízos, resultantes da possível alteração indiscriminada das características da área em 
causa, sejam mais gravosos do que os inerentes à sua adopção, pretende-se estabelecer 
as medidas preventivas necessárias e adequadas para evitar tais inconvenientes 
urbanísticos, sem as quais a Câmara Municipal de Leiria não consegue controlar 
urbanisticamente essa área. 

2. O estabelecimento destas medidas preventivas determinam a suspensão da eficácia 
do PDM nesta área. 

3. As medidas preventivas consistirão na proibição das seguintes acções: 

 3.1. Operações de loteamento e obras de urbanização; 
 3.2. Trabalhos de remodelação de terrenos; 
 3.3. Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal. 

4. Dado o carácter excepcional do Plano de Pormenor referido, e dado que qualquer 
reacção individual e isolada prejudicará de forma grave e irreversível a finalidade do mesmo, 
ficam também sujeitas a medidas preventivas as acções validamente autorizadas antes da 
sua entrada em vigor, bem como aquelas em relação às quais exista já informação prévia 
favorável válida. 

5. Toda a área sujeita a estas medidas preventivas, e assinalada na planta anexa, 
envolve sujeição a parecer vinculativo da CCRC, e CML.” 
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A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, aprovar as 
medidas preventivas para o plano de Pormenor de Lei ria-Norte acima discriminadas e 
submetê-las à Assembleia Municipal em conformidade com as disposições 
constantes na alínea o) do n.º 1 do art.º 13.º e al ínea a) do art.º 29.º da Lei n.º 159/99, 
de 14 de Setembro e alínea d) do n.º 3 do art.º 53. º e alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 

TOPONÍMIA 
N.º2921/00 A Comissão Municipal de Toponímia, conforme sua reunião de 13/11/2000, 
propõe à CML a atribuição e rectificação dos topónimos abaixo designados, referente à 
Junta de Freguesia de Pousos. 

- TRAVESSA JOSÉ MARQUES, com início na Rua Coronel Pereira Pascoal e 
sem fim definido, sito no lugar de São Romão; 

- TRAVESSA DA MOURA, com início na Rua da Moura e fim na Rua Paulo 
VI, sito no lugar de Vale Sepal; 

- TRAVESSA DO ARROZ, com início na Rua do Arroz e sem fim definido, sito 
no lugar da Ramalharia; 

- BECO 13 DE JUNHO, com início na Rua 13 de Junho e sem fim definido, 
sito no lugar de Andrinos; 

- CANTINHO 13 DE JUNHO, com início na Rua 13 de Junho e sem fim 
definido, sito no lugar de Andrinos; 

- ANULAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO, sito no lugar de Casal dos Matos, 
em virtude de a esta ter sido já atribuído o nome de RUA DO MIRADOURO, 
conforme deliberação de 2000.03.29. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, aprovar os 
topónimos acima discriminados e a respectiva anulaç ão da Rua São Sebastião. 

** 
PONTO NÚMERO DOZE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
N.º2922/00 Presentes os ofícios das entidades a seguir indicadas, a solicitar a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

- Escola EB1 n.º 6 de Leiria (Cruz d’Areia) – 9 de Dezembro, de manhã, para 
realização da Festa de Natal 

- Creche e Jardim de Infância “O Ninho”  – 11 de Dezembro, de manhã e de tarde, 
para realização da Festa de Natal 

- Jardim Escola João de Deus  – 12 de Dezembro, de tarde, para realização da Festa de 
Natal 

- Diário de Leiria  – 13 de Dezembro, de manhã, para realização da Festa de Natal 
- Escola n .º 2 de Leiria  – 16 de Dezembro, de manhã, para realização da Festa de Natal 
- Associação de Pais da Escola de 2.º e 3.º Ciclos Jo sé Saraiva  – 19 de Dezembro, 

de manhã. 
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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. 

** 

UM BALANÇO DO SÉCULO: 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES 
N.º2923/00 Na sequência da exposição “Um Balanço do Século” foi proposto pelo Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vítor Lourenço a transferência de 300.000$00, como 
comparticipação nas despesas efectuadas. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que, de acordo com a 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, cultura e ciência , delibera por unanimidade e 
de acordo com a competência que lhe é conferida pel a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro mandar transfe rir para a Fundação Mário Soares 
a quantia de 300.000$00 (trezentos mil escudos) 

** 

UM BALANÇO DO SÉCULO: 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS – MUSEU ESCOLAR DE MARRAZES  
N.º2924/00 Foi proposto pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vítor Lourenço a 
transferência de 3.000.0000$00, sendo 1.700.000$00, no âmbito da exposição “Um Balanço 
do Século” como comparticipação nas despesas efectuadas, e 1.300.000$00 referente à 
actividade regular. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que, de acordo com a 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, cultura e ciência , delibera por unanimidade e 
de acordo com a competência que lhe é conferida pel a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro mandar transfe rir para o Museu Escolar de 
Marrazes a quantia de 3.000.000$00, sendo o valor d e 1.700.000$00, referente á 
comparticipação com a exposição “Um Balanço do Sécu lo” e o valor de 1.300.000$00 
referente à comparticipação nas despesas com a sua actividade regular. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS 
N.º2925/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO foi presente a nota de despesas 
do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas, 
durante os meses de Agosto e Setembro de 2000, que totalizam o valor de 1.739.916$00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de 1.739.916$00, referente 
às despesas por cedências para actividades culturai s e recreativas, levadas a efeito 
nos meses de Agosto de Setembro de 2000. 
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PONTO NÚMERO TREZE 

APOIO – EQUIPAMENTO PARA POSTO MÉDICO DO SPORT CLUB E LEIRIA E 
MARRAZES 
N.º2926/00 Presente os ofícios com os números de entrada 22875 e 29572, datados de 7 de 
Setembro e 10 de Novembro, respectivamente, enviados pelo Sport Clube Leiria e 
Marrazes, sendo que no primeiro é solicitado apoio para equipar o posto médico do referido 
Clube, no qual está incluso orçamento do equipamento a adquirir e, no segundo é exposta a 
relação de atletas por actividade desportiva.  

Tendo em consideração a importância da actividade desportiva, bem como a 
promoção e desenvolvimento das mesmas, considerando ainda o número de atletas que o 
Clube envolve nas diversas actividades desportivas, e a relação custo/ benefício que a 
aquisição deste equipamento na recuperação e tratamento destes atletas, propõe o Sr. 
Vereador do Pelouro da Juventude e Desporto, Paulo Rabaça, apoiar O Sport Clube Leiria e 
Marrazes do seguinte modo: 

Apoio de 1 500 000$00 ( Um milhão e quinhentos mil escudos) para a aquisição do seguinte 
Equipamento: 
Tratamento por Parafina; 
HidroTerapia; 
Ultrasom; 
Electroterapia. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que, de acordo com a alínea 
f) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio dos Tempos livres e desporto , e que de acordo com as alíneas 
b) e c) do n.º 2 do art.º 21.º da citada Lei é comp etência dos órgãos do município 
apoiar actividades desportivas e recreativas de int eresse municipal e apoiar a 
construção e conservação de equipamentos desportivo s e recreativos de âmbito 
local , nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade mandar transferir para o S port Clube Leiria e Marrazes a 
quantia de 1.500.000$00 (um milhão e quinhentos mil  escudos) 

** 

RATIFICAÇÃO DOS NOMES PARA A ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO  MUNICIPAL DO 
DESPORTO 
N.º2927/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente a Acta da reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Juventude e Desporto que abaixo se transcreve: 

“Aos Treze dias do mês de Novembro do ano de Dois Mil, realizou-se no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Leiria, uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de 
Juventude e Desporto, presidida pelo Dr. João Paulo Empadinhas, chefe de Divisão da 
Juventude e Desporto da Câmara Municipal de Leiria.  

Da ordem de trabalhos constava, como ponto único, a aprovação dos nomes a 
propor para a atribuição do Galardão Municipal do Desporto 2000. 

Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes nomes considerados pelo júri 
emanado deste Conselho: 
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Equipas 

- Equipa de BTT do Clube Académico de Leiria 
- Equipa de Ginástica de trampolins do Ateneu Desportivo de Leiria 

Dirigentes 

- Manuel Monteiro (Associação Distrital de Atletismo de Leiria) 
- Carlos Cruz (Comissão Euro-2004) 

Atletas 

- Cristina Pereira (Futsal - Ass. Lugares Unidos) 
- Joana Gonçalves (Atletismo – J. Vidigalense) 
- Paulo Bernardo (Atletismo – Ass. C.R. Bairro dos Anjos) 
- José Silva (Atletismo – Ass. C.R. Bairro dos Anjos) 

Mais foi deliberado que, para além, do Galardão a ser entregue, seja também 
elaborado um diploma individual alusivo ao acontecimento. 

Caberá à reunião de Câmara, conforme regulamento em vigor, a aprovação 
desta acta. 

Por não existir mais nada a deliberar, foi encerrada a reunião e lavrada a sua 
respectiva acta.” 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por  unanimidade, ratificar a Acta 
acima transcrita. 

** 

APOIO – PROVA DE CORTA-MATO ORGANIZADA PELO CLUBE V ETERANOS DO LIS 
N.º2928/00 Presente o ofício do Clube Veteranos do Lis , no qual solicita à Câmara 
Municipal de Leiria apoio para a realização do “8º Corta Mato Veteranos do Lis”. Propõe o 
Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, a atribuição de um apoio financeiro de 300. 
000$00 (150. 000$00 – publicidade e 150. 000$00 – ajudas para almoço), 5 taças e 250 T-
Shirts. 

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 159/9 9 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições no domínio dos Tempos Livres  e Desporto, delibera por 
unanimidade, de acordo com a alínea b), do n.º 2, d o 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, atribuir ao 
Clube Veteranos do Lis um subsídio no valor de 300. 000$00 (Trezentos Mil Escudos), 
5 taças e 250 T-shirts. 

** 

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: 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO ROAD SHOW DO ATP TOUR EM  
LEIRIA 

- COMISSÃO DE EXPLORAÇÃO DE INERTES 
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- RECTIFICAÇÃO – INF. N.º 61/2000 
- CANDIDATURA AO QCA III DO PROJECTO – CONSTRUÇÃO DA 

ESTRADA DE LIGAÇÃO DA EN 350 À 113, ENTRE PALMEIRIA  E 
CARDOSOS 

- BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 
- VOTO DE PESAR 

** 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO ROAD SHOW DO ATP TOUR EM  LEIRIA 
N.º2929/00 Vai realizar-se em Leiria, no próximo dia 26 de Novembro, um Road Show do 
ATP TOUR SMASH TENNIS, organizado, em parceria, pela Associação de Ténis de Leiria e 
Federação Portuguesa de Ténis. 

A entidade supracitada, solicitou apoio à Câmara Municipal de Leiria. Deste 
modo, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Paulo Rabaça que, dada a importância do evento 
em causa, a Câmara apoie a organização do referido ATP TOUR do seguinte modo: 

- aluguer da aparelhagem de som; 
- apoio logístico para montagem e desmontagem de material; 
- almoço para técnicos de montagem/desmontagem de material; 
- alojamento (2 estadias, 1 noite) no Hotel D. João III para técnicos de 

montagem/desmontagem de material; 
- aluguer de Porta-Paletes/Empilhadora; 
- limpeza do recinto; 
- solicitar reforço policial (3 agentes); 
- solicitar a comparência de Bombeiros e ambulância; 
- colocação de grades de protecção. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, concordar com 
atribuição dos apoios supramencionados à organizaçã o de um Road Show do ATP 
TOUR SMASH TENNIS. 

** 

COMISSÃO DE EXPLORAÇÃO DE INERTES 
N.º2930/00 No seguimento da deliberação N.º 1655/00  de 2000/16/14 a Câmara delibera 
por unanimidade, constituir a comissão em epígrafe designando: 

- Maria Manuela Catarino Carvalhão Tavares – Chefe de  Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos (em regime de substituição); 

- Sucena Maria Guarda Domingues – Eng.ª Geológica de 2.ª Classe (contratada); 

- Ana Margarida Fazenda Campos Morais – Eng.ª de Ambi ente 2.ª Classe 
(contratada); 

- João Pedro Jorge Jordão – Fiscal Municipal 1.ª Clas se. 
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Compete à Comissão, nomeadamente as seguintes funçõ es: 

a) analisar os dados sobre pedreiras licenciadas, q uer os recebidos da 
DREC e solicitados às freguesias quer os constantes  dos registos 
camarários e estabelecer o ponto da situação dos li cenciamentos; 

b) fazer uma visita a todas as pedreiras referencia das para analisar a 
conformidade da exploração com as normas de licenci amento, para 
que posteriormente sejam notificadas as explorações  que se 
encontrem a laborar fora do enquadramento da lei pa ra regularizarem a 
sua situação. 

** 

RECTIFICAÇÃO – INF N.º 61/2000 
N.º2931/00 Na acta da reunião de Câmara de 25 Outubro de 2000, a deliberação referente 
ao processo Inf. N.º 61/2000 respeitante ao pedido de viabilidade de construção de um 
pavilhão destinado a armazém, a levar a efeito em Cruz do Melo, freguesia de Pousos, em 
nome de AGOSTINHO DE JESUS ANTUNES , não se encontra correcta, pelo que passará 
a ter o seguinte teor: 

A Câmara, depois da analisar o assunto e a fim de se pronunciar sobre o 
interesse Municipal do empreendimento nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 62.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, delibera, por unanimidade, solicitar ao requerente 
esclarecimentos sobre os seguintes aspectos: 

- qual a actividade a exercer; 

- o número de postos de trabalho a criar; 

- volume de negócios previsto; 

- o montante do investimento. 

A Câmara delibera, por unanimidade aprovar a rectif icação cima referida. 

** 

CANDIDATURA AO QCA III DO PROJECTO – CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE 
LIGAÇÃO DA EN 350 À 113, ENTRE PALMEIRIA E CARDOSOS  
N.º2932/00 Pelo Departamento de Planeamento foi presente a Informação que abaixo se 
transcreve: 

“Em cumprimento de instruções superiores informa-se esta Câmara que a candidatura ao 
QCA III do projecto acima referido tem como valor elegível 70.769.448 Esc., sendo a 
comparticipação solicitada de 53.077.086 Esc. Ficando a cargo desta Câmara o valor de 
17.692.362 Esc..” 

A Câmara tomou conhecimento, e delibera por unanimi dade, aprovar a 
candidatura ao QCA III do Projecto – Construção da Estrada de Ligação da EN 350 à 
113, entre Palmeiria e Cardosos. 

** 
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BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO (DE-15-4) 
N.º2933/00 A Câmara delibera por unanimidade, fixar  o período de 15 de Dezembro de 
2000 a 15 de Janeiro de 2001, para apresentação das  candidaturas a Bolsas de 
Investigação com o fim principal de estimular a inv estigação e a pesquisa de âmbito 
específico, preferencialmente a jovens e a trabalho s cujo núcleo temático central 
incida sobre aspectos do concelho de Leiria, nos te rmos do art.º 1 do Capítulo I do 
Regulamento de Bolsas de Investigação, datado de 99 .11.25. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

VOTO DE PESAR 
N.º2934/00 Por proposta da Senhora Presidente a Câm ara delibera exarar em acta um 
voto de profundo pesar, pelo seu falecimento do Sr.  Dionísio António Dias Rodrigues, 
que foi Secretário da Junta de Freguesia de Marraze s. 

** 

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

reunião, eram quinze horas e cinquenta e cinco minutos, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, ACÁCIO MONTEIRO DOS SANTOS, Chefe de 
Secção mandei escrever e subscrevo. 

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

___________________________ 
 
 
 


