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ACTA N.º 39 
Aos oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 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. 

** 

O Senhor Vereador DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA, por motivos devidamente justificados, saiu eram quinze horas, estando a reunião 
no ponto de Antes da Ordem do Dia. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.11.02 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

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

1692/90 HENRIQUE & GAMEIRO, LD.ª 
1249/97 MANUEL PEREIRA MARQUES 

607/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
1570/98 JOSÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO 
1615/98 MANUEL LOPES CLEMENTE 

843/99 ISABEL FILIPE MARTINS 
1049/99 ADRIANO DOS REIS OLIVEIRA CASEIRO 
1475/99 CONSTRUÇÕES RIBEIRO & FERREIRA, LD.ª 

390/2000 JOSÉ MANUEL RÓCIO CRESPO 
801/2000 ANTÓNIO PEREIRA DIAS 
882/2000 BANCO MELLO SA. 

1099/2000 MANUEL ANTÓNIO NAZARÉ FRAZÃO 
1204/2000 JOSÉ CORDEIRO SOUSA PEDRO 
1285/2000 PREDIOBRA – SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LD.ª 
1295/2000 JOÃO CÂNDIDO PEDROSA JESUS 
1326/2000 JÚLIO MARTINHO DO PAÇO RIBEIRO 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

173/98 MOTA MARQUES & MARQUES, LD.ª 
66/2000 JAIME JESUS RIBEIRO 
91/2000 JOSÉ RODRIGUES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

9/89 MANUEL HENRIQUES PEREIRA E OUTRO 
48/93 EMÍLIA MARQUES CORDEIRO E OUTRO 

2/96 ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PASCOAL 
4/96 MANUEL PEREIRA DA SILVA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

T 220/97 PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE SANTA EUFÉMIA – 2.ª FASE – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 237/98 VARIANTE SUL – CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVELADO 
NA LIGAÇÃO COM A RUA DE D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À 
ROTUNDA DA PRISÃO ESCOLA – PROJECTO DE EXECUÇÃO. 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- XVI JORNADAS DE CLÍNICA GERAL – MEDICINA FAMILIAR DO DISTRITO DE LEIRIA 
– 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2000 – PEDIDO DE APOIO 

- SUBSÍDIO – OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
- DEMOLIÇÃO DE CASAS ANTIGAS - JUNTA DE FREGUESIA DE BARREIRA 
- RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL – PEDIDO DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO 

MUSEU ETNOGRÁFICO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO SETE 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA DE SANTA 

CATARINA DA SERRA – REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA) / JARDIM DE INFÂNCIA DE CRUZ 

D’AREIA - REFEITÓRIO 
- JARDIM DE INFÂNCIA DE ARNAL – DESPESAS CORRENTES COM OCUPAÇÃO 

PROVISÓRIA DA CASA DA CAPELA 
- COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-

ESCOLAR DE LEIRIA – PROCESSAMENTO DE VERBA 

PONTO NÚMERO OITO 

- AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA - ABERTURA DE CONCURSO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – MOINHO DOS CANIÇOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL, 
RECREATIVA, DESPORTIVA E COOPERATIVA DE SISMARIA 

- PAAD – ACTIVIDADE REGULAR 99/2000 – ANULAÇÃO DE SUBSÍDIOS 
- PROVAS DE ORIENTAÇÃO – CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTRO 
- REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO DESPORTIVO 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2812/00 O Senhor Vereador RAUL CASTRO apresentou as seguintes questões: 

1- solicitou esclarecimentos sobre o Pavilhão Desportivo de Leiria, pois os 
valores que lhe foram indicados quando o assunto veio à reunião de Câmara eram mais ou 
menos 240.000 000$00 mais IVA, e estranhamente consta do anúncio de abertura do 
concurso público o valor de 390.717.556$00 + IVA que contando com os trabalhos a mais 
que eventualmente uma obra deste tipo implica, vai-se esbanjar seguramente cerca de meio 
milhão de contos, pelo que na sua opinião se deveria pensar em outra solução. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que a intervenção no 
Pavilhão é de fundo de forma a criarem-se as mínimas condições. 

A Senhora Presidente  informou que a demolição não faz sentido pelo que se 
teve que optar não só por uma intervenção mas também ampliação. 

O Senhor Vereador Raul Castro disse que a primeira coisa a fazer seria definir o 
futuro daquele espaço, o que nunca se discutiu, porque se ficar ali instalada a zona 
desportiva faria todo o sentido, recuperar o antigo para apoio e construir um novo que 
rondará em cerca de 600 mil contos. 

A Senhora Presidente  respondeu que a construção de raiz de um outro 
Pavilhão ficaria sempre em cerca de 800 mil contos. 

O Senhor Vereador António Sequeira informou que realmente a questão é só 
se não se ficaria melhor servido com um novo Pavilhão, do que com a recuperação do 
existente. 

2- questionou acerca da colocação das floreiras no Largo 5 de Outubro, no 
passeio fronteiro ao parque de estacionamento do edifício Banco Portugal, que na sua 
opinião são esteticamente feias, sugerindo que fossem ver as que foram colocadas na 
Marinha Grande. 

A Senhora Presidente  respondeu que as floreiras foram colocadas para 
protecção dos peões, e que o aspecto actual é por as plantas ainda não estarem crescidas. 

** 

N.º2813/00 O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES apresentou a seguinte questão: 

Questionou uma vez mais acerca da situação da estrada do Zambujo e da ponte 
do Cavaleiro - Cortes. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que se está à espera da 
intervenção da EDP e da Lusitânia Gás para se acabarem as infra-estruturas. 

Quanto à Ponte Cavaleiro – Cortes está á espera de consignação. 

** 

N.º2814/00 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA apresentou a seguinte questão: 

Quem suporta o custo da electricidade nas Urbanizações que estão iluminadas 
durante meses sem terem qualquer construção. 

A degradação em termos de iluminação da cidade, lâmpadas fundidas, 
protecções sujas etc.... 

A Senhora Presidente  informou que a Câmara só suporta o custo da 
electricidade nos loteamentos depois da recepção definitiva das infra-estruturas dos 
mesmos. 

Quanto à degradação da iluminação da cidade, há realmente sítios que 
necessitam de intervenção, referindo que a Rua Dr. José Jardim está mal iluminada. 
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INFORMAÇÕES 

N.º2815/00 O Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria informou da visita efectuada 
conjuntamente com o Senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa e de um grupo que incluía o 
Senhor Governador Civil e a Galeria 57 a Belo Horizonte - Brasil no âmbito dos 500 anos 
dos Descobrimentos. 

Que a cobertura da Imprensa foi muito boa, tanto nos Jornais como na 
Televisão, e que a cultura e a cidade de Leiria estiveram em destaque. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2816/00 PROC.º N.º 1692/90 - (fl. – 1047) 
De HENRIQUE & GAMEIRO LDA, acompanhado de um pedido em nome de 

MARIA DA GRAÇA DE SOUSA NOGUEIRA,  residente na Rua Casal da Areia, n.º 44 – 
Brogal, freguesia de Parceiros, referente à alteração de uso de um estabelecimento 
comercial para salão de cabeleireiro, designado pela fracção “I” – Piso 0 –  Loja 4, localizado 
no bloco misto sito na Rua Francisco Pereira da Silva, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/11/2000 delibera, por 
unanimidade, autorizar a alteração de uso do estabe lecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

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

2.º previamente à emissão de licença, deverá efectu ar-se vistoria nos 
termos do previsto no Decreto-Lei n.º 370/99, de 18  de Setembro e, art.º 30º 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 , devendo ainda apresentar acta de condomínio explici tando 
a alteração de uso, já que não poderá a mesma ser s ubstituída pelas declarações 
indicadas. 

** 

N.º2817/00 PROC.º N.º 1249/97 - (fl. - 399) 
De MANUEL PEREIRA MARQUES, residente na Avenida Marquês de Pombal, 

n.º 338 – 1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco habitacional, situado em Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 
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1.º o projecto não cumpre com o n.º 1 do art.º 67º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, relativamente ao número d e estacionamentos; 

2.º não apresentou documento comprovativo da legiti midade do 
requerente; 

3.º não apresentou estimativa de custo; 
4.º não apresentou calendarização. 
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. 

** 

N.º2818/00 PROC.º N.º 607/98 - (fl - 348) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25A, 

freguesia de Boavista, referente à rectificação do projecto de arquitectura aprovado em 
23/02/2000, com introdução de alterações respeitante a um bloco habitacional e comercial, a 
levar a efeito no Lote 1 - Barriscos, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar as alterações do bloco acima r eferido, devendo no prazo de 180 
dias, cumprir com o seguinte: 

1.º prever em obra de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, o 
seguinte: 

1.1 sinalização de segurança (art.º 20º); 
1.2 câmara retentora nas caves de estacionamento (a rt.º 47º); 
2.º reformular o estacionamento na cave, no que se refere ao 

dimensionamento dos lugares, de acordo com o previs to no Regulamento do Plano 
Director Municipal (apresentar elementos gráficos r ectificados); 

3.º rubricar o projecto de estabilidade; 
4.º apresentar comprovativo da inscrição da ANET, d o técnico autor do 

projecto de estabilidade; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e 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. ” 

6.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial actualizada; 
7.º a emissão da licença ficará condicionada à emis são prévia do 

aditamento ao alvará, a que se referem as alteraçõe s aprovadas por deliberação de 
26/05/99. 

** 
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N.º2819/00 PROC.º N.º 1570/98 - (fl - 168) 
De JOSÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, residente na Rua da Almuinha, n.º 18 – 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito na Rua da Almuinha - Marinheiros, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º solicitar o licenciamento no prazo de 180 dias;  
2.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.º2820/00 PROC.º N.º 1615/98 - (fl. - 42) 
De MANUEL LOPES CLEMENTE,  residente na Rua do Valverde, n.º 42, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7745, de 01/09/1999, 
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 legalização de alterações levadas a  efeito na cave de uma moradia, 
situada na Rua do Valverde, n.º 42, freguesia de Ma rrazes, ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º  445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 11/08/99, transm itida através do ofício n.º 7745, de 
01/09/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2821/00 PROC.º N.º 843/99 - (fl - 248) 
De ISABEL FILIPE MARTINS, residente na Rua Emilia Silva Carvalho, n.º 10 – 

Bloco B – 2.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito numa moradia unifamiliar, situada na Urbanização Belmonte, Lote 68 – Casal 
dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 
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1.º reformular a localização da porta de acesso à c ave no r/chão, de modo 
a não interferir com a circulação no “hall” interio r; 

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

** 

N.º2822/00 PROC.º N.º 1049/99 - (fl - 43) 
De ADRIANO DOS REIS DE OLIVEIRA CASEIRO, residente no Bairro dos 

Capuchos, Lote 4 – 2.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num anexo e muros de vedação, situados na Quinta dos Vasos, 
Lote 9, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11//2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
anexo e muros acima referidos, condicionado ao segu inte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial, dado que a 
existente no processo está fora do prazo de validad e; 

2.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, estimativa de custo das obras e calen darização da obra; 

3.º garantir o cumprimento do n.º 5 do art.º 25º do  Regulamento do Plano 
Director Municipal, devendo para o efeito prever qu e a altura dos muros não 
ultrapasse os 2 metros 

4.º garantir a implantação dos muros de acordo com os alinhamentos 
previstos no loteamento e que as fundações dos mesm os não excedam os limites do 
lote; 

5.º apresentar projecto de estabilidade dos muros d e suporte, no prazo de 
180 dias. 

** 

N.º2823/00 PROC.º N.º 1475/99 (fl. – 55) 
De CONSTRUÇÕES RIBEIRO & FERREIRA LDA, com sede na Rua da Paz, n.º 

52 – Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua Nova da Seixeira, Lote 1 – 
Lavradio – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/11/2000, 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 o aditamento ao alvará de loteamento relativo à s alterações sobre as 
quais foi elaborado o presente projecto, não se enc ontra emitido; 

2.º não apresentou documento de posse actualizado, dado que o existente 
no processo se encontra fora do prazo de validade. 
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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. 

** 

N.º2824/00 PROC.º N.º 390/2000 (fl. – 30) 
De JOSÉ MANUEL ROCIO CRESPO, residente na Rua Jaime Cabral Azevedo, 

n.º 361 – Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
legalização das obras que levou a efeito para a instalação de um portão, situado na Rua 
Coronel Pereira Pascoal, n.º 19 – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das obras levadas a 
efeito para a instalação do portão acima referido e , autorizar o respectivo 
licenciamento, devendo previamente apresentar acta de condomínio explicitando a 
aprovação das referidas obras já que se trata de ob ras em partes comuns, e não 
podendo a referida acta ser substituída pelas decla rações apresentadas. 

** 

N.º2825/00 PROC.º N.º 801/2000 (fl. - 32) 
De ANTÓNIO PEREIRA DIAS,  residente na Rua 1.º de Dezembro, n.º 6 – 

Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma exposição em resposta 
à proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar e anexo para garagem, a levar a efeito numa 
parcela de terreno a destacar de uma propriedade, situada em Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, tendo em conta que a exposição apresentad a não vem alterar os 
motivos que estiveram na origem da proposta de inde ferimento e concordando com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 31/10/2000, 
delibera, por unanimidade, indeferir a pretensão ao  abrigo do disposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/ 91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, uma vez que: 

1.º a área do terreno apresentada nos elementos grá ficos não corresponde 
à área descrita na certidão da Conservatória do Reg isto Predial; 

2.º a parcela a destacar não confronta com arruamen to público. 
Mais delibera informar que, o arruamento confinante  com a parcela a 

destacar se trata de um arruamento particular/logra douro da parcela confinante a 
Nascente, de acordo com o licenciado no processo 16 40/98. 

** 
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N.º2826/00 PROC.º N.º 882/2000 - (fl - 22) 
De BANCO MELLO SA, com sede no Largo das Palmeiras, n.º 9 – 4.º d.º - 

Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de alterações interiores a levar a efeito nos n.º 
s 7 a 11 de um edifício situado na Rua Comandante João Belo, freguesia de Leiria, e onde 
está instalada a sucursal do banco acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido e, autorizar o respectivo l icenciamento. 

** 

N.º2827/00 PROC.º N.º 1099/2000 - (fl - 27) 
De MANUEL ANTÓNIO NAZARÉ FRAZÃO, residente na Rua Nossa Senhora 

da Agonia, n.º 845 – Sobral, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia unifamiliar, 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  03/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 136 2º do Código Civil, 
devendo salvaguardar servidões de vistas eventualme nte existentes; 

2.º ceder ao domínio público a faixa de terreno ent re o edifício e o 
arruamento, para alargamento da via e passeio devid amente infra-estruturada, 
devendo ainda prever a execução de passeio junto à fachada do edifício, com a 
largura de 1,20m; 

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

4.º reformular o alçado no que se refere aos vãos i ndicados, 
nomeadamente quanto ao seu dimensionamento, devendo  os mesmos compatibilizar-
se com o indicado em planta (piso superior) e garan tindo o cumprimento do disposto 
no art.º 71º do Regulamento Geral das Edificações U rbanas; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, nomeadamente: 

5.1 art.º 22º (relativamente à disponibilidade de á gua e meios de extinção 
de incêndios); 

5.2 n.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo na cober tura); 
6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
7.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a, face às áreas a ceder 

ao domínio público acima indicadas; 
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. ” 
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N.º2828/00 PROC.º N.º 1204/2000 - (fl - 33) 
De JOSÉ CORDEIRO DE SOUSA PEDRO, residente na Rua dos Barros, n.º 27, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a 
levar a efeito no Lote 3 – Feteiras – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar requerimento assinado pelo dono da o bra ou procuração 
para o efeito; 

2.º garantir o cumprimento do previsto no loteament o quanto a cotas de 
soleira, de acordo com os cortes C.C e E.E; 

3.º prever meios de primeira intervenção para comba te a incêndios, nas 
partes comuns da cave; 

4.º reformular o sentido de abertura das portas de acesso às 
comunicações horizontais da cave (caminho de evacua ção), de modo a abrirem no 
sentido da fuga pelo r/chão; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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. ” 

** 

N.º2829/00 PROC.º N.º 1285/2000 - (fl - 23) 
De PREDIOBRA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS LDA, com sede na 

Rua D. João Pereira Venâncio, Lote 1 – 1.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito na Urbanização Belmonte I, Lote 
34, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o afastamento ao eixo da via para 10  metros, de forma a dar 
cumprimento ao previsto no loteamento, devendo este  afastamento medir-se a partir 
do plano principal da fachada; 

2.º apresentar corte sobre a totalidade do lote, co m indicação do perfil 
original do terreno; 

3.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 em original, dos 
serviços da câmara; 
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4.º apresentar elementos esclarecedores do cumprime nto dos artigos 110º 
e 112º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas , relativamente à independência 
e secção de condutas de evacuação de fumos e gases provenientes de diferentes 
aparelhos de combustão; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação e arranjos exteriores, deverá apre sentar a totalidade dos alçados 
dos mesmos com indicação do perfil original e final  do terreno. 

** 

N.º2830/00 PROC.º N.º 1295/2000 - (fl. - 39) 
De JOÃO CÂNDIDO PEDROSA DE JESUS, residente na Rua João Pereira 

Venâncio, n.º 96 – 1.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, anexo e muros, a levar a efeito no Lote 13 – Quinta do Taborda, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/2000, 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 os cortes apresentados não são esclarecedores d a adequabilidade do 
projecto à topografia prevista no loteamento, nomea damente quanto à indicação do 
perfil  P...P  previsto no loteamento, assim como p erfis originais do terreno; 

2.º a localização do acesso de veículos ao interior  do lote não está de 
acordo com o previsto no loteamento, dado que inter fere com os estacionamentos na 
frente do lote; 

3.º a localização do acesso de veículos à cave não está devidamente 
compatibilizada com a topografia prevista no loteam ento; 

4.º o projecto não cumpre o perfil  P...P  previsto  no loteamento, quanto ao 
volume de desaterro previsto, nomeadamente a tardoz ; 

5.º o anexo proposto não cumpre o polígono de impla ntação previsto no 
loteamento; 

6.º os elementos relativos a muros de vedação apres entados não são 
esclarecedores da sua adequabilidade à topografia p revista e proposta, devendo 
nomeadamente indicar-se o perfil previsto no loteam ento, perfil interior e exterior 
propostos, assim como indicação sucinta da implanta ção da moradia; 
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7.º não são apresentados elementos esclarecedores q uanto à localização 
de ventilações de instalações sanitárias interiores , assim como do cumprimento dos 
art.º s 110º e 112º do Regulamento Geral das Edific ações Urbanas, relativamente à 
independência e secção de condutas de evacuação de fumos e gases; 

8.º o sentido de abertura da porta de acesso à cave  no r/chão deveria abrir 
no sentido da fuga pelo mesmo; 

9.º o projecto não prevê patamares intermédios nas escadas exteriores, de 
acordo com o art.º 15º do RGEU; 

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. 

** 

N.º2831/00 PROC.º N.º 1326/2000 - (fl. - 51) 
De JÚLIO MARTINHO DO PAÇO RIBEIRO, residente na Rua D. Maria Carlota 

Tinoco, n.º 113 – Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia, a levar a efeito no Lote 9 – Casal do Ralha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/2000, 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 o projecto não cumpre: 
1.1 o polígono de implantação previsto no loteament o; 
1.2 a área de implantação máxima prevista no loteam ento ( 13,5% do lote ); 
1.3 o número de pisos previsto no loteamento ( r/c + 1 ); 
1.4 a área bruta de construção prevista no loteamen to ( 2 x área de 

implantação ). 
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, para efeitos de alteraç ões dos parâmetros e 
condicionalismos de edificação previstos no loteame nto, e previamente à análise do 
projecto de arquitectura, deverão estas proceder-se  no processo de loteamento. 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2832/00 PROC.º INF. N.º 173/98 - (fl – 31) 
De MOTA MARQUES & MARQUES LDA, com sede em Quinta da Fábrica – 

Rua Miguel Torga, n.º 73 – r/c esq.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição 
referente ao pedido de viabilidade de construção a levar a efeito numa parcela de terreno, 
situada na Rua Paulo VI, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/11/2000 delibera, por 
unanimidade, informar o seguinte: 

Relativamente ao presente processo e face à informa ção do Gabinete do 
Plano de Pormenor de Leiria Norte, mantém-se o pare cer anteriormente emitido (o 
qual foi transmitido ao requerente junto com a deli beração tomada em reunião de 
02/12/99), podendo caso assim o entenda, solicitar esclarecimentos nos serviços da 
Câmara Municipal de Leiria, no horário normal de at endimento. 

Delibera ainda informar, face ao indicado no ponto n.º 8 da exposição 
referida, que para o local foi apresentado o Proces so de Obras n.º 1197/98 e referente 
a obras de remodelação de moradia, tendo o mesmo si do aprovado por deliberação 
tomada em reunião de 02/02/2000. 

** 

N.º2833/00 PROC.º INF. N.º 66/2000 - (fl - 9) 
De JAIME DE JESUS RIBEIRO, residente na Rua da Paz, n.º 52 – Casal da 

Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de viabilidade de construção de uma 
moradia, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar da propriedade, situada na Rua 
Agostinho Oliveira Bernardes, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/2000, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, nas seguintes condições: 

1.º a construção a erigir deverá alinhar pela const rução já existente do 
lado Nascente, devendo prever igualmente a cedência  de uma faixa de terreno em 
toda a extensão da propriedade do lado Sul (Rua Ago stinho de Oliveira), de modo a 
assegurar a continuidade do passeio existente; 

2.º não deverá prever a abertura de vãos do lado Na scente e Poente da 
construção proposta, face ao pedido de destaque e f ace à propriedade confinante 
(Junta de Freguesia de Marrazes); 

3.º a cota de soleira da construção proposta não po derá exceder 0,50m em 
relação à via pública, face às características das construções adjacentes; 

4.º garantir um afastamento de 3,00m ao limite da p ropriedade do lado 
Norte, de acordo com o disposto no Regulamento Gera l das Edificações Urbanas; 

5.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urba nas e Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 39 de 2000.11.08 

.001838-(15)

N.º2834/00 PROC.º INF. N.º 91/2000 - (fl - _____) 
Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2835/00 PROC.º LOT. N.º 9/89 (fl. 287) 
De Manuel Henriques Pereira e outro, acompanhado de um requerimento de 

MANUEL MARIA EUGÉNIO DA COSTA, residente na R. dos Paraísos, lote 64-AB r/c em 
Pousos, referente à subdivisão do lote 10, do loteamento sito em Pousos, do qual é 
proprietário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 31.10. 2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração pretendida para o loteamento acima referido, uma 
vez que foram apresentados os elementos solicitados  na deliberação camarária de 
31.5.2000. 

Para poder ser emitido o aditamento ao respectivo A lvará deverá ser 
apresentada uma Garantia Bancária no valor de Esc. 93.500$00, referente à execução 
do passeio em frente aos lotes 10A e 10B e que deve rá ser construído no prazo de um 
ano. 

** 

N.º2836/00 PROC.º LOT. N.º 48/93 (fl. 671) 
De EMÍLIA MARQUES CORDEIRO,  acompanhado de um requerimento de 

Jaime Grosso da Silva, co-promotor do loteamento sito em Arrabalde da Ponte, freguesia de 
Marrazes, requerendo a rectificação do valor da cércea definida para o lote 13, por não se 
apresentar compatível com o número de pisos da construção e ainda, a alteração do 
afastamento lateral nascente da construção no lote 16, mantendo-se os parâmetros 
urbanísticos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 6.11.2000 delibera por unanimidade, aprovar as 
alterações pretendidas acima referidas para o lotea mento em causa. 

** 

N.º2837/00 PROC.º LOT. N.º 2/96 (fl. 558) 
De ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINTO PASCOAL,  acompanhado de um 

requerimento de Martins & Gameiro Ld.ª., com sede na Av.ª Marquês de Pombal, lote 4-r/c 
dt.º em Leiria, como firma co-promotora do loteamento sito em S. Romão, freguesia de 
Pousos, com um esclarecimento quanto à execução do muro no limite dos lotes 61 a 69. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 6.11.2000 delibera por unanimidade, alterar a 
deliberação de 25.10.2000, no que se refere ao muro  de suporte de terras no limite dos 
lotes 61 a 69, atendendo a que o mesmo irá ser exec utado em conjunto, quando do 
licenciamento das construções nos lotes referidos. 
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N.º2838/00 PROC.º LOT. N.º 4/96 (fl. 501) 
De MANUEL PEREIRA DA SILVA,  residente na Rua das Alminhas em Carreira 

de Cima-Monte Real, acompanhado de uma exposição apresentada em 20.10.2000, 
relativamente ao seu loteamento sito no lugar de “Sardanisca”, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 30.10.2000 delibera  por unanimidade, informar que 
estará receptiva a que, numa fase posterior, se con siderem para efeitos da aplicação 
dos parâmetros urbanísticos do Plano Director Munic ipal, a totalidade do terreno 
inicial do promotor, conforme é requerido. 

** 

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 

PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL – 2.ª FASE – INF ORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS (9) T 219/97 
N.º2839/00 Retirado. 

** 
PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE SANTA EUFÉMIA – 2.ª FASE  – INFORMAÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MAIS (9) T 220/97 
N.º2840/00 Retirado. 

** 
VARIANTE SUL – CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVEL ADO NA LIGAÇÃO 
COM A RUA DE D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À ROTUN DA DA PRISÃO 
ESCOLA – PROJECTO DE EXECUÇÃO (9) T 237/98 
N.º2841/00 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO CINCO 

XVI JORNADAS DE CLÍNICA GERAL – MEDICINA FAMILIAR D O DISTRITO DE LEIRIA – 
10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2000 – PEDIDO DE APOIO (DA-4 8) 
N.º2842/00 Presente ofício de 01 de Setembro de 2000 da Comissão Organizadora das XVI 
Jornadas de Clínica Geral – Medicina Familiar do Distrito de Leiria, solicitando um apoio 
para a sua realização anual que decorrerá no Auditório do Hospital de Santo André nos dias 
10 e 11 de Novembro do corrente ano. 

A Câmara considerando que os municípios têm atribui ções no domínio da 
saúde, delibera, por unanimidade, atribuir de acord o com as alíneas g) e f) dos artigos 
n.º s 13 e 22.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembr o e alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da 
lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, um subsídio de 2 50.000$00 ao Núcleo Coordenador 
dos Médicos de Carreira de Clínica Geral do Distrit o de Leiria, como apoio para a 
realização deste evento. 

** 

SUBSÍDIO – OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNIC IPAL DE LEIRIA 
N.º2843/00 Retirado. 

** 
DEMOLIÇÃO DE CASAS ANTIGAS – JUNTA DE FREGUESIA DE BARREIRA 
N.º2844/00 Pelo Sr. João Quinta Bernardes, residente em Barreira – Leiria, foi presente uma 
carta com o registo de entrada n.º 27669, de 26 de Outubro/2000, na qual informa que 
conforme acordo com a Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Barreira, autoriza 
a demolição dos prédios de que é proprietário, sitos na Rua Santíssimo Salvador, no lugar 
de Barreira, para alargamento e criação de melhores condições de visibilidade na via pública 
e parqueamento a seu favor, mediante a atribuição de uma compensação na importância de 
750.000$00 (setecentos e cinquenta mil escudos). 
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A Câmara apreciou o assunto e considerando que a de molição dos prédios 
em questão vai permitir o alargamento da via públic a criando assim melhores 
condições de segurança ao nível da visibilidade, de libera por unanimidade, e ao 
abrigo do n.º 1 do art.º 11.º do Código das Expropr iações, aprovado pela Lei n.º 
168/99, de 18 de Setembro, autorizar o pagamento de  750.000$00 (setecentos e 
cinquenta mil escudos) ao Sr. João Quinta Bernardes  como indemnização pela 
cedência do espaço de terreno a ser integrado no do mínio público municipal. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO DO FREIXIAL – PEDIDO DE MATERIAL PARA AS OBRAS DO 
MUSEU ETNOGRÁFICO 
N.º2845/00 Foi presente o ofício datado de 30 de Junho de 2000 do Rancho Folclórico do 
Freixial, que empenhados na construção do seu Museu Etnográfico para preservação dos 
usos e costumes da região solicita apoio através da oferta de alguns materiais de 
construção, conforme abaixo discriminados: 

Cimento 200 sacos; 
Cal 50 sacos; 
Areia lavada 40 m3; 
Brita 20 m3; 
Tijolo de 7 – 2.000 unidades; 
Tijolo de 11 – 2.500 unidades; 
Tijolo de 15 – 3.000 unidades 

A Câmara analisou o assunto e tendo em conta que no s termos da alínea e) 
do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99 de 14 de S etembro, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio do Património, cultura e ciência  e que de acordo com a alínea 
h) do n.º 2 do art.º 20.º da citada Lei é competênc ia dos órgãos do município apoiar a 
construção e conservação de equipamentos culturais de âmbito local , nos termos da 
alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, delibera por 
unanimidade, apoiar o Rancho Folclórico do Freixial  através da oferta dos materiais 
de construção acima transcritos. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º2846/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a oito de Novembro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 925.136.810$00 sendo de Operações 
Orçamentais 810.314.233$00 e de Operações de Tesouraria 114.822.577$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º2847/00 Retirado. 

** 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE SANTA CATARINA DA 
SERRA - REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º2848/00 Presente o ofício n.º 1208/00 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E 
JARDINS DE SANTA CATARINA DA SERRA , datado de 2000.10.10, acompanhado do 
balancete das refeições do mês de Setembro/00, no montante de 111.945$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 e Jardins de Santa Catarina da Serra, a ver ba de 111.945$00, relativa ao 
fornecimento das refeições dos alunos do 1.º Ciclo,  no mês de Setembro/2000. 

** 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEITÓRIO - DE  15-4 
N.º2849/00 Presente o ofício n.º 2248/00 do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MACEIRA, datado de 2000/10/11, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB. de A-do-Barbas, Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, durante o mês de 
Setembro/2000, no montante de 14.400$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 de Escolas 
de Maceira, a verba de 14.400$00, relativa ao forne cimento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB. de A-do-Barbas, Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, no mês de 
Setembro/2000. 

** 
ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA)/JI DE CRU Z D’AREIA - REFEITÓRIO - 
DE 15-4 
N.º2850/00 Presente o ofício n.º 308/00 da ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ 
D’AREIA) , datado de 2000.10.06, solicitando a verba de 346.500$00, referente ao refeitório, 
durante o mês de Setembro/2000. 

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 EB1 N.º 6 de Leiria 
(Cruz d’Areia)/JI de Cruz d’Areia a verba de 346.50 0$00, com destino ao fornecimento 
das refeições dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Bás ico.  
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JARDIM DE INFÂNCIA DE ARNAL – DESPESAS CORRENTES CO M OCUPAÇÃO 
PROVISÓRIA DA CASA DA CAPELA - DE 15-4  
N.º2851/00 De acordo com o protocolo de cedência de instalações provisórias do 2º lugar do 
JARDIM DE INFÂNCIA DE ARNAL , torna-se necessário efectuar o pagamento de 
despesas correntes (água, electricidade e conservação), à Comissão Fabriqueira da Igreja 
Paroquial de Maceira, no valor de 1.000.000$00 referente aos anos lectivos 1997/98, que, 
por lapso, não foi efectuado, e, ainda o ano 1999/2000. 

A Câmara delibera, por unanimidade, proceder ao pag amento de 
1.000.000$00 à Comissão Fabriqueira da Igreja Paroq uial de Maceira, relativo às 
despesas correntes efectuadas nas instalações provi sórias do 2.º lugar do Jardim de 
Infância de Arnal.  

** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA – PROCESSAMENTO DE VERBA - DE 48  
N.º2852/00 Presente o ofício N.º 149/2000 da COORDENAÇÃO em epígrafe, datado de 
2000/10/30, solicitando o processamento da verba de 300.000$00, destinada a fazer face a 
despesas inerentes ao funcionamento da referida Coordenação Concelhia. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Coordenação 
Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Esc olar de Leiria a verba de 
300.000$00, de acordo com o seu orçamento aprovado em reunião camarária de 
2000.01.26. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

AQUISIÇÃO DE SINALÉTICA – ABERTURA DE CONCURSOS 
N.º2853/00 Na sequência da proposta da responsável pela Secção de Abastecimentos a 
solicitar autorização para adquirir diversos sinais de trânsito. 

A Câmara Municipal após análise do assunto em epígr afe delibera por 
unanimidade, mandar abrir concurso público nos term os dos artigos 80.º e 87.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho para aquisiçã o dos referidos sinais. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – MOINHO DOS CANIÇOS 
N.º2854/00 Presente o Contrato Promessa Compra e Venda que abaixo se transcreve: 
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“CONTRATO PROMESSA 
COMPRA E VENDA 

Entre: 

Como Primeiros Outorgantes: 

Emília da Silva Caseiro , solteira, maior, natural da freguesia de Marrazes – Leiria, Nif 
123437180, representada por Maria Manuela da Silva Caseiro , natural de Leiria, e 
residente na Rua Fabrica do Papel – Leiria, Nif 123437199 – Maria Fernanda Pereira Dias 
Baptista , natural da Freguesia de Marrazes – Leiria casada no regime de comunhão geral 
de bens com Fernando Augusto Baptista , Nif respectivamente 138 783128 e 138783110, 
residentes na Rua Pádua Correia – Vila Nova de Gaia, João António Pereira Dias , natural 
da Freguesia de Marrazes – Leiria, casado no regime de separação de bens com Maria 
Manuel Gonçalves Araújo Leal Pereira Dias , Nif respectivamente 111453860 e 
151215332, residentes Avenida D. Carlos I 45, 1.º , Lisboa – Ana Maria Pereira Dias de 
Abreu Cochado , natural da Freguesia de Marrazes – Leiria, casada no regime de 
comunhão geral, com Joaquim Bernardo de Abreu Cochado , Nif respectivamente 
144449765 e 139018310, residentes na Rua Dr. Manuel Arriaga, sobre loja 1.º Dt.º Amadora 
– António Manuel da Fonseca Caseiro , natural de Leiria, solteiro, Nif. 151116440, 
residente na Rua da Fábrica do Papel N.º 14, Leiria, designados como “ PROMITENTES – 
VENDEDORES ” , e  

Como Segunda Outorgante: 

Câmara Municipal de Leiria , com sede na Rua do Município em Leiria, contribuinte Fiscal 
N.º 505181266, representada pela Presidente da Câmara, Isabel Damasceno Campos 
Costa , adiante designada como “ PROMITENTE COMPRADORA “  é celebrado o presente 
Contrato Promessa de Compra e Venda nos termos do direito civil e com as seguintes 
cláusulas: 

1.º 

Os Promitentes Vendedores são proprietários e legítimos possuidores de um prédio urbano, 
sito em Leiria, Rua da Fábrica do Papel N.º 1, que confronta do Norte Rio Lis, Sul e 
Nascente Rua da Fábrica do Papel, Poente com Caminho de Serventia, inscrito na 
respectiva matriz com o N.º 157 e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria 
sob. o N.º 1945.  

2.º 

Pelo presente contrato, os Promitentes – Vendedores prometem vender à Promitente – 
Compradora o prédio atrás identificado. 

3.º 

a) O preço da Venda ora prometida é de 45.000.000$00 ( quarenta e cinco milhões de 
escudos ). 

b) O preço será pago fraccionadamente, e da seguinte forma: 

Até 30 dias da celebração da Escritura Pública de Compra e Venda, 15.000.000$00 ( 
quinze milhões de escudos ); 
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Até seis meses após a referida escritura, 15.000.000$00 ( quinze milhões de escudos ); 
Até doze meses após a celebração da referida escritura, os restantes 15.000.000$00( 
quinze milhões de escudos ); 

c) Sobre os valores a pagar fraccionadamente não incidirão juros, excepto se forem 
ultrapassados os prazos definidos a alínea b), caso em que tais juros serão devidos e 
calculados à taxa legal. 

d) Nas condições exaradas e nas mais de direito aplicáveis, as partes obrigam-se ao que 
fica clausulado no presente contrato. 

4.º 

a) A escritura pública de compra e venda, será realizada até ao próximo dia 31 de Janeiro 
de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Leiria; 

b) Caso, até à data prevista para realização da Escritura, o Tribunal de Contas, ainda não 
tenha emitido o indispensável “ VISTO “ de aprovação, a escritura será retardada pelo 
tempo necessário para obtenção de tal visto. 

c) Fica no entanto estabelecido pelas partes e bem entendido que, caso o Tribunal de 
Contas não emita o necessário “ VISTO “ até 31 – 07 – 2001, o presente contrato ficará 
imediatamente resolvido. 

5.º 

Todas as despesas respeitantes à escritura e sisa se a elas houver lugar, serão da 
responsabilidade da Promitente Compradora. 

6.º 

Em caso de incumprimento do presente contrato por qualquer das partes, a parte não 
faltosa poderá socorrer-se do instituto da execução específica, nos termos do artigo 830.º do 
Código Civil. 

7.º 

Com a assinatura do presente contrato há tradição do imóvel objecto deste contrato, 
adquirindo, desde já, a Câmara Municipal de Leiria a posse do mesmo, ficando a 
proprietária D. Emília da Silva Caseiro, com o direito de usufruto até ao seu falecimento. 
Feito em duplicado em Leiria, aos 06 de Novembro de 2000, vai ser assinado pelos 
outorgantes intervenientes.” 

No seguimento da deliberação de Câmara N.º 29/00, r ealizada em 05 de 
Janeiro último, foi presente a minuta do Contrato P romessa de Compra e Venda, o 
qual mereceu a concordância dos Promitentes Vendedo res. 

A Câmara, após apreciação do mesmo delibera, por un animidade, aprovar 
o Contrato Promessa Compra e Venda, nos termos exar ados. 

Mais delibera, conceder poderes à Senhora President e para outorgar, e 
submeter à aprovação prévia do “VISTO” do Tribunal de Contas, o referido Contrato 
Promessa Compra e Venda, nos termos da alínea c) do  N.º 1 do art.º 5 da Lei 98/97 de 
26 de Agosto. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – ASSOCIAÇÃ O CULTURAL, 
RECREATIVA, DESPORTIVA E COOPERATIVA DE SISMARIA 
N.º2855/00 Pelo Senhor Vereador Dr. PAULO RABAÇA  foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

A Associação Cultura, Recreativa, Desportiva e Cooper ativa de Sismaria , 
com sede no lugar de Sismaria, freguesia de Monte Redondo, solicitou à Câmara Municipal 
de Leiria, parecer favorável no sentido de a Colectividade vir a ser considerada Instituição 
de Utilidade Pública. 

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

A Câmara depois de analisar o assunto e tendo em co nta a informação da 
Divisão do Desporto delibera por unanimidade, conco rdar com a emissão de parecer 
favorável à declaração de utilidade pública. 

** 

PAAD – ACTIVIDADE REGULAR 99/2000 – ANULAÇÃO DE SUB SÍDIOS 
N.º2856/00 Tendo a Câmara através da sua deliberação N.º 2566/99 da Acta n.º 39 de 
99/10/06 deliberado atribuir para aquisição de viaturas os subsídios abaixo discriminados, 
propõe o Sr. Vereador do Desporto, DR. PAULO RABAÇA, a sua anulação pois os mesmos 
não foram utilizados pelos Clubes na época para a qual foram solicitados: 

- 600 000$00 atribuídos ao Centro Cultural e Desportivo de Pernelhas para aquisição de 
viatura de 9 lugares 
- 600 000$00 atribuídos ao Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros para aquisição de 
viatura de 9 lugares 
- 600 000$00 atribuídos ao Ateneu Desportivo de Leiria para aquisição de viatura de 9 
lugares 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, proceder à 
anulação dos subsídios abaixo discriminados, atribu ídos no âmbito do PAAD – 
Actividade Regular 1999/2000, por os mesmos não ter em sido utilizados pelos Clubes 
na época para a qual foram solicitados: 

- 600 000$00 ao Centro Cultural e Desportivo de Pernelhas para a quisição de viatura 
de 9 lugares; 

- 600 000$00 ao Grupo Desportivo e Recreativo de Parceiros para aquisição de 
viatura de 9 lugares; 

- 600 000$00 ao Ateneu Desportivo de Leiria para aquisição de vi atura de 9 lugares 

** 
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PAAD – Infra-estruturas Junho 1999 – anulação de su bsídios atribuídos 
N.º2857/00 Tendo a Câmara através das suas deliberações N.º s 2646/99 e 843/00 das 
Actas N.º 40 de 1999/10/13 e N.º 12 de 2000/03/22 respectivamente deliberado atribuir os 
subsídios abaixo descriminados, propõe o Sr. Vereador do Desporto, DR. PAULO RABAÇA, 
a sua anulação pois os mesmos não foram utilizados pelos Clubes. 

- 7 250 000$00 - para conclusão do Pavilhão Desportivo da Bidoeira de Baixo e Carriço, 
pois o mesmo não foi utilizado pelo Clube, devido à reformulação do projecto que foi objecto 
de apoio: 
- 400 000$00 – para aquisição de terreno pelo Grupo Desportivo e Recreativo de São 
Guilherme, pois este terreno foi adquirido pela Junta de Freguesia de St. Catarina da Serra. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, proceder à 
anulação dos subsídios abaixo discriminados, atribu ídos no âmbito do PAAD – Infra-
estruturas Junho 1999: 

- 7 250 000$00 – ao C.C.R. Bidoeira de Baixo e Carr iço, pois o mesmo não foi 
utilizado pelo Clube, devido à reformulação do proj ecto que foi objecto de apoio: 

- 400 000$00 – ao Grupo Desportivo e Recreativo de São Guilherme, pois o terreno 
foi adquirido pela Junta de Freguesia de St. Catari na da Serra. 

** 

PROVAS DE ORIENTAÇÃO – CLUBE DE ORIENTAÇÃO DO CENTR O 
N.º2858/00 Presente a informação interna elaborada pela Divisão de Desporto, efectuada 
após análise do Ofício, com o n.º de entrada 16394, enviado pelo Clube de Orientação do 
Centro, no qual é solicitado apoio para a organização do III Meeting de Orientação do 
Centro, a realizar nos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2001 e, no qual participarão cerca de 700 
atletas nacionais e internacionais. 
Após análise do referido ofício e, tendo sido efectuada reunião com a Direcção do COC., na 
qual foi analisado, entre outros factores, o orçamento da prova é proposto o apoio de 
1.200.000$00 (Um Milhão e Duzentos Mil Escudos), 700 T-Shirts com o símbolo da Câmara 
Municipal de Leiria onde será impresso o fotólito da prova e a oferta de lembranças (pins, 
canetas, lápis, etc...) alusivas à Câmara. 

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 de Orientação do Centro o apoio de 1.200.000$ 00 (Um Milhão e Duzentos Mil 
Escudos), 700 T-Shirts com o símbolo da Câmara Muni cipal de Leiria onde será 
impresso o fotólito da prova e a oferta de lembranç as (pins, canetas, lápis, etc...) 
alusivas à Câmara. 

** 
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REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DO GALARDÃO DESPORTIVO 
N.º2859/00 Pelo Senhor DR. PAULO RABAÇA , foi presente o Regulamento em epígrafe 
que abaixo se transcreve: 

“PREÂMBULO 

Por proposta do Pelouro da Juventude e Desporto da Câmara Municipal de Leiria, aprovou o 
Conselho Municipal da Juventude e Desporto, em sua reunião de 17 de Junho de 1996, a 
atribuição, por parte do Município de Leiria, de um Galardão Municipal do Desporto, com o 
objectivo de distinguir todos os agentes desportivos e outros que, em representação 
individual ou colectiva, a nível Concelhio, mais se salientaram, na época anterior, através do 
contributo que deram ao desenvolvimento desportivo do Concelho. 

Fica previsto que este Galardão seja atribuído anualmente, em data a fixar pela Câmara 
Municipal de Leiria, mas de preferência no decorrer do mês de Dezembro imediato à época 
a que se reporta. 

Este Galardão será atribuído segundo o regulamento a seguir enunciado. 

REGULAMENTO 

Serão objecto de nomeação: 

- Todos os atletas campeões nacionais (1.º lugar – individual/equipas) nos campeonatos 
nacionais ou taça de Portugal da modalidade que pratiquem e por escalões/sexo, na 
época anterior. 

- Todos os atletas internacionais que representaram, na época anterior, a selecção 
nacional em provas internacionais da modalidade, por escalões/sexo. 

- Os técnicos (treinadores/monitores) que se tenham destacado em prol do 
desenvolvimento do desporto, nomeadamente tendo levado os seus atletas/equipas a 
alcançarem na época anterior os objectivos citados nos sub-parágrafos anteriores. 

- Juizes/árbitros que tenham prestado serviços excepcionais em prol do desenvolvimento 
do desporto, nomeadamente, tendo alcançado a internacionalização na época anterior. 

- Quaisquer outros agentes desportivos (dirigentes, seccionistas e afins) de qualquer 
agremiação que, pelo seu desempenho, dedicação e carácter se tenham destacado em 
prol do desenvolvimento desportivo. 

- Qualquer cidadão ou entidade, cujo contributo se tenha revestido de significativa 
importância para o desenvolvimento desportivo. 

CURRICULUM 

- Nome completo do Homenageado, sua idade e naturalidade; 
- Curriculum desportivo e disciplinar, agremiação que representa, títulos desportivos 

conquistados ou o que for aplicável; 

- Escalão etário em que se enquadra; 

- Outros elementos julgados de interesse para melhor apreciação da proposta; 

- Cada entidade proponente deve indicar um elemento responsável para posteriores 
contactos com a entidade organizadora. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

- A selecção dos galardoados será efectuada por um júri de 5 elementos, 3 dos quais 
serão eleitos pelo Conselho Municipal de Juventude Desporto, anualmente, e 2 
elementos indicados pela Câmara Municipal de Leiria.  

- O júri deverá considerar como critério as propostas referentes a todos aqueles que 
sejam nomeados pela 1.ª vez para o respectivo Galardão. 

- A decisão final do júri não é passível de qualquer reclamação ou recurso. 
- Caberá  à reunião de Câmara a decisão final sobre os elementos propostos pelo júri e 

aprovados no plenário do CMJD.” 

Analisado o Regulamento em epígrafe a Câmara delibe ra por unanimidade, 
aprová-lo. 

** 

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: 

- EMPREITADA DE SANEAMENTO DOS ESGOTOS DOMÉSTICOS DA 
FREGUESIA DE PARCEIROS – REDE DE CAMARINHOS – APROV AÇÃO 
DE MINUTA DE CONTRATO 

- ANIMAÇÃO DE NATAL – MINI COMBOIO 

** 

EMPREITADA DE SANEAMENTO DOS ESGOTOS DOMÉSTICOS DA FREGUESIA DE 
PARCEIROS – REDE DE CAMARINHOS – APROVAÇÃO DE MINUT A DE CONTRATO 
(DA 47) 
N.º2860/00 Presente o ofício n.º  7241, de 08 de Novembro de 2000, dos SMAS, enviando à 
Câmara Municipal para aprovação nos termos do art.º 116º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 
de Março, a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Leiria e a Firma SCAF – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AQUINO E FILHO, LD.ª. 

A Câmara, no seguimento da sua deliberação tomada e m reunião de 04 de 
Outubro de 2000, delibera, por unanimidade: 

1.º- Aprovar nos termos do art.º 116º do Decreto-Le i n.º 59/99, de 2 de 
Março, a minuta de contrato para a adjudicação da e mpreitada supra referida; 

2.º- Dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

ANIMAÇÃO DE NATAL – MINI COMBOIO (DA-55-4) 
N.º2861/00 Pelo Senhor Vereador ENG.º PEDRO FARIA, foi presente o ofício AA/368/00 de 
00/10/13 da ACILIS a solicitar, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores na 
quadra natalícia, apoio para a animação nas principais artérias de Leiria. 
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A Câmara delibera por unanimidade, apoiar a ACILIS – Associação 
Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto d e Mós, no que respeita às despesas 
do “Comboio de Natal” com verba igual à do ano tran sacto, ou seja Esc: 2.400.000$00. 
Uma vez que o início e o fim de percurso do comboio  não poderá ser na Praça 
Rodrigues Lobo, por motivo de obras, deverá ser nas  suas imediações – um local a 
estudar conforme progressão das obras. 

Mais delibera autorizar à semelhança do ano transac to, ceder um espaço 
nas oficinas da Câmara para a recolha do Comboio du rante a noite. 

** 

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

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

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

___________________________ 
 
 


