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ACTA N.º 36 
Aos dezoito dias do mês de Outubro 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 

 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 parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE 
CASTRO não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.10.11 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.: 

522/59 MANUEL DA COSTA PASSADOR MARTO 
2562/79 MANUEL PEREIRA MORAIS 
1526/81 ANTÓNIO JOAQUIM BERNARDO E OUTRO 

943/97 LIS AZUL – GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS 
266/99 JORGE & ADELINO – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
445/99 FERNANDO VIEIRA CARDOSO 

1460/99 JORGE, DANIEL E MÁRIO – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
114/2000 ANA MERCEDES STOFFEL FERNANDES 
477/2000 JOAQUIM BRITES VIEIRA 
638/2000 ADELINO SILVA PEREIRA 
639/2000 ADELINO SILVA PEREIRA 
640/2000 ADELINO SILVA PEREIRA 
791/2000 DEOLINDA SANTOS GASPAR 
961/2000 RUTE SALOMÉ SILVA CARREIRA HENRIQUES 

1077/2000 IMOBILIÁRIA RODA, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO INF. N.º : 

18/2000 ARNALDO DAS NEVES JAULINO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

11/99 JOSÉ ANTÓNIO DA CRUZ JACINTO 
14/99 OLIVEIRA & FERREIRA, LD.ª 

4/2000 IRENE JESUS MOREIRA SANTOS CASEIRO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO GENÉRICO. N.º : 

19/2000 DIRECÇÃO REGIONAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO 
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PONTO NÚMERO SEIS 

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

28/80 JÚLIO MENDES ALVES E OUTROS 
18/82 AMÉRICO PEREIRA MARQUES 
29/89 MANUEL ESTRELA FERREIRA E OUTROS 

5/97 PINHAL VERDE-EMP. FLORESTAIS E URBANÍSTICOS LD.ª 
12/97 IMOBILIÁRIA MEMORIENSE, LD.ª 
31/97 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS SA. 

PONTO NÚMERO SETE 

T 157/98 MELHORAMENTOS NA ESTRADA DA BAROSA - RECTIFICAÇÃO 
T 237/98 VARIANTE SUL DE LEIRIA – 3.º TROÇO – REDUÇÃO DE GARANTIAS 

BANCÁRIAS 
T 109/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE 

ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE POUSOS – ESTUDO DE REVISÃO 
DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO OITO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL – PROCESSO 
N.º 5/2000 – LUÍS MANUEL FARIA CASTRO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE EM VIAS MUNICIPAIS – PROCESSO 
N.º 18/2000 – JOSÉ CARLOS COELHO COSTA 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE EM VIA PÚBLICA (EN 113) – 
PROCESSO N.º 19/2000 – SANDRA PAULA DA COSTA MATEUS FERREIRA 
FRANCISCO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO DEZ 

- FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTA N.º 19 DA COMISSÃO 
INSTALADORA DA EPL 

- BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO SUPERIOR 
- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL N.º 16 

PONTO NÚMERO ONZE 

- VOTOS DE PESAR 
- PROJECTO DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DE REINSERÇÃO 

SOCIAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- FORUM COLECTIVIDADES 
- PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (PAAD) – ÉPOCA 

DESPORTIVA 2000/2001 
- ENQUADRAMENTO TÉCNICO DAS ACTIVIDADES DO PROGRAMA “FÉRIAS SEM 

LIMITES” - RECTIFICAÇÃO 
- CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 
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N.º2640/00 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHE ESTÁ RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

Sr. Luís Oliveira da Silva  em representação da firma Socilva, Ld.ª, lamentou o 
facto de ainda não ter sido demolido o muro referente ao Proc.º 1166/99 do Sr. Luís Santos 
Padeiro, visto estar em desacordo com o projecto aprovado pela Câmara. 

Que o referido muro consta do projecto aprovado pela Câmara com cerca de 
12,7 m. e no local foi executado com cerca de 27,7 m. ocupando ainda uma parte do 
caminho público, que faz a ligação da Rua Principal do Carriço à Estrada Nacional 1 através 
da Rua da Serrada Nova. 

Que esta situação prejudica a passagem dos veículos para a sua empresa, 
causando bastantes transtornos, e prejuízos na sua actividade, pelo que solicita à Câmara a 
resolução do problema com a maior brevidade. 

A Senhora Presidente  informou que não tem dúvidas sobre as razões 
apresentadas confirmando que a construção do muro está em desacordo com o projecto 
aprovado pelo que a fiscalização já levantou o respectivo auto, tendo o proprietário de 
seguida apresentado um novo projecto que analisado não tem condições para ser aprovado, 
e que todos estes procedimentos demoram e a Câmara, não tem poderes para chegar ao 
local e demolir, terá que notificar o proprietário a dar-lhe um prazo para que este efectue a 
demolição e só depois se não cumprir a Câmara poderá mandar demolir. 

A Associação de Moradores da Rua Álvaro Pires Miranda – Quinta de S. 
António agradeceu o empenho da Câmara na resolução do problema exposto na última 
reunião quanto á abertura do bar “Xangai Caffé”. 

Mas existindo outras situações graves que desejam ver resolvidas passou a 
citar: 

- Que as garagens e sótãos dos lotes 42 e 43 sofreram alterações do uso, estando 
alugadas a pessoas com actividades duvidosas; 

- Que existe uma porta ilegal do bar “Luz Azul” que foi aberta para as garagens do prédio; 
- Foram efectuadas aberturas para escoamento de fumos nas fachadas dos prédios; 
- Existência de chaparia na frente dos bares; 
- Os passeios que deveriam ter canteiros não os têm o que faz com sirvam de 

estacionamento; 
- fiscalização ao terreno camarário nas traseiras dos Lotes 46, 47 e 48, que está 

contaminado de mosquitos e ratos, devido a alguns moradores atirarem os seus sacos 
de lixo para aquele lugar. 

A Senhora Presidente  informou que quanto aos bares a Câmara constatou que 
não têm condições e informou o Governo Civil como é da sua competência. 

Quanto às outras situações colocadas, por parte da Câmara o levantamento já 
está feito e alguns dos casos apresentados já têm processos que estão a decorrer. 

O Senhor Vereador António Sequeira  interveio para enaltecer a coragem dos 
moradores, pois estão sujeitos a represálias pelo tipo de pessoas que militam neste tipo de 
negócios pelo que sugere que a Câmara tome medidas rigorosas e especiais para aquela 
zona. 

A Comissão informou do nome das pessoas responsáveis pelos bares para que 
sejam notificadas com urgência para a retirada da chaparia: 

- Galeria Bar – Sr. António Moreira Santos 
- Xangai Caffé – Sr. (s) Filipe Trigo e Pedro Rodrigues 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  sugeriu uma visita ao local por 
um técnico da Câmara acompanhado por algum representante da comissão para em 
conjunto verificarem todas as situações apontadas. 

Embora não estivesse inscrita a Sra. D. Guiomar Dia mantina moradora da 
casa n.º 1 do Bairro da Integração em Leiria, foi a utorizada a intervir pelo que passou 
a expor: 

Informou que é casada e tem dois filhos e reside naquele bairro há cerca de 11 
anos, nunca tendo utilizado a sua casa de banho devido ao saneamento básico estar 
sempre entupido, tem um muro prestes a cair para cima da sua casa, chove nos quartos dos 
filhos e verifica que a Câmara está a fazer obras noutras casas que também têm problemas 
mas menos graves que os seus e o seu pedido feito por requerimento à dois anos ainda não 
teve resposta. 

Pediu para a Câmara ter em conta as más condições em que vivem naquele 
bairro, e tomar algumas medidas urgentes para sua resolução. 

A Senhora Presidente  disse conhecer todos os casos existentes naquele bairro 
e que o problema do muro seria resolvido durante a próxima semana. Quanto aos 
problemas nas casas está feito um levantamento para intervenções graduais e chegará a 
vez da casa n.º 1. 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
N.º2641/00 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA apresentou a seguinte questão: 

Pretende saber mais informações sobre o Programa POLIS. 

A Senhora Presidente informou que Sexta-feira será feita a apresentação do 
Plano Estratégico aos membros da Câmara e da Assembleia Municipal. 

O Senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa  perguntou qual era a área abrangida. 
Perguntou ainda se não tinha sido reformulada a área de intervenção do POLIS e se a 
incursão para o interior da cidade não era inicialmente até às traseiras da Sé. 

A Senhora Presidente  respondeu que é desde S. Romão (zona dos SMAS, 
ISLA, etc...) até à zona da Nova Leiria fazendo uma incursão pelo centro Histórico (zona do 
Castelo) e que sempre foi a área prevista. 

O Senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa perguntou ainda qual era o orçamento 
global e estando já a decorrer alguns plano de pormenor se não há o risco de colisão com 
as ideias que vão ser apresentadas no Plano estratégico e como vai ser a coordenação ou a 
articulação dos vários planos. 

A Senhora Presidente  respondeu que quanto ao orçamento global será mais ou 
menos 9,7 milhões, o financiamento POLIS. Quanto aos vários planos de pormenor já em 
elaboração o Plano estratégico terá isso em consideração. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º2642/00 PROC.º N.º 522/59 - (fl - ) 
De MANUEL DA COSTA PASSADOURO MARTO, acompanhado de um 

projecto em nome de MANUEL MENDES PASSADOURO , residente na Rua do Comércio, 
freguesia de Bidoeira de Cima, referente às alterações a levar a efeito num bloco 
habitacional, situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido e autorizar o respectivo licen ciamento, devendo apresentar 
autorização dos comproprietários. 

** 

N.º2643/00 PROC.º N.º 2562/79 (fl. - 6) 
De MANUEL PEREIRA MORAIS,  acompanhado de um oficio do Tribunal da 

Comarca de Leiria e de uma informação dos Serviços de Fiscalização, referente às fossas 
sépticas existentes em sitio das Necessidades, Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de 
Pontes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/2000, delibera, por 
unanimidade, notificar a Sr.ª Palmira Jesus Rita, r esidente em Rua de Leiria, n.º 91 – 
Ponte da Pedra, freguesia de Regueira de Pontes, no s termos dos artigos 100º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, da intenç ão da Câmara em notificá-la, 
para no prazo de 30 dias proceder aos trabalhos de reparação e manutenção da fossa 
séptica, devendo ainda proceder ao seu despejo regu lar, por forma a que da sua 
utilização não resultem prejuízos para terceiros, a o abrigo do art.º 12.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

** 

N.º2644/00 PROC.º N.º 1526/81 - (fl - 799) 
De ANTÓNIO JOAQUIM BERNARDO E OUTRO, acompanhado de uma 

exposição da ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO LIS,  com sede na Avenida Combatentes da 
Grande Guerra – Centro Comercial D. Dinis, freguesia de Leiria, referente às condições do 
projecto de segurança contra riscos de incêndio do Centro Comercial D. Dinis e Parque de 
Estacionamento Coberto, impostas por deliberação tomada em reunião de 21/06/2000. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e e concordando com 
a informação prestada pelo Departamento de Obras Pa rticulares em 13/10/2000 
delibera, por unanimidade, dispensar da apresentaçã o dos projectos de alterações 
relativamente às diferentes especialidades, devendo  no entanto no prazo de 30 dias, 
implementar as medidas necessárias de modo a cumpri r com o indicado no projecto 
de segurança, já aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeiros. 

** 
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N.º2645/00 PROC.º N.º 943/97 - (fl - 271) 
De LISAZUL, GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS LDA, com sede na 

Rua do Alambique, Lote 1 – r/c esq.º - Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, referente 
ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco misto, situado no Lote 
17 – Urbanização Planalto – Vale Sepal, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/10/2000 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. 

** 

N.º2646/00 PROC.º N.º 266/99 - (fl - 261) 
De JORGE & ADELINO – CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Gordaria, 

freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco misto, situado no Lote 2 – 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  11/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar corte “AB” de acordo com planta de i mplantação 
apresentada e de acordo com o previsto no loteament o (Lot. 2/99), não devendo 
prever rampa de acesso à cave fora dos limites do l ote; 

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

** 

N.º2647/00 PROC.º N.º 445/99 - (fl. - 79) 
De FERNANDO VIEIRA CARDOSO, residente em Quinta do Paúl, freguesia de 

Ortigosa, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de pavilhões, a levar a 
efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/10/2000, 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 construção de 
um edifício numa zona definida no Plano Director Mu nicipal como Áreas Industriais. 

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 proposto interfere com a via prevista no Regu lamento do Plano 
Director Municipal e integrada na Rede Rodoviária M unicipal Principal Colectora; 
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2.º não esclarece quanto ao cumprimento do Regulame nto do PDM, 
nomeadamente alínea c) do n.º 4 do art.º 49º (perce ntagem máxima de solo 
impermeabilizado que não pode ser superior a 80%) e  art.º 71º (quanto ao número de 
lugares de estacionamento); 

3.º o projecto não cumpre com o disposto nos art.º s 15º e 45º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente às escadas que deverão 
ser dotadas de patamar intermédio. 

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.º2648/00 PROC.º N.º 1460/99 - (fl - 39) 
De JORGE, DANIEL E MÁRIO – CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Covinha, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um edifício de habitação 
colectiva, a levar a efeito em Outeiro do Pomar, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever cobertura com quatro águas, dada a local ização do edifício; 
2.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 

Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, nomeadam ente art.º s 22º e 47º 
(relativamente à disponibilidade de água e meios de  extinção de incêndios); 

3.º garantir o alinhamento da construção pelo edifí cio existente do lado 
Poente; 

4.º cumprir a totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 66/95, 
de 8 de Abril; 

5.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto-
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto-Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

6.º prever a cedência do espaço indicado na planta de implantação na 
frente do edifício devidamente infra-estruturado, p ara alargamento de via, 
estacionamento e passeio; 

7.º apresentar certidão da Conservatória devidament e rectificada, face à 
área a ceder acima indicada, devendo efectuar a uni ficação das duas parcelas num 
único artigo matricial e ainda, rectificar as confr ontações da mesma face ao existente 
no local; 

8.º requerer o licenciamento do pedido no prazo de 180 dias; 
9.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, bem como a rectificação acima i ndicada referente à cobertura, 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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10.º apresentar projecto de muros devidamente elabo rado, para posterior 
licenciamento dos mesmos; 

Mais delibera, dar conhecimento aos queixosos que, após análise da 
exposição apresentada bem como do processo de lotea mento n.º 18/80 e alvará n.º 
366/80 e, face ao parecer emitido pela Divisão Jurí dica (do qual deverá ser dado 
conhecimento), considera-se o referido arruamento p úblico. 

** 

N.º2649/00 PROC.º N.º 114/2000 - (fl - 114) 
De ANA MERCEDES STOFFEL FERNANDES, residente em Quinta da Matinha, 

Lote 53, freguesia de Marrazes, 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 numa moradia unifamiliar, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta à escala 1/200 esclarecedora dos limites do lote, de 
acordo com o descrito na memória descritiva e com o  previsto no loteamento; 

2.º reformular os muros de vedação, de modo a cumpr ir com o n.º 5 do 
art.º 25º do Regulamento do Plano Director Municipa l, não devendo os mesmos 
exceder 2 metros; 

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

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

** 

N.º2650/00 PROC.º N.º 477/2000 - (fl. - 39) 
De JOAQUIM BRITES VIEIRA, residente na Rua Alexandre Herculano, n.º 17 – 

Soutocico, freguesia de Arrabal, acompanhado de um pedido de prorrogação de prazo em 
resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do Código de Procedimento 
Administrativo, e referente ao projecto de arquitectura de um edifício habitacional e muros 
de vedação, a levar a efeito em Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura do edifício e muros acima referidos, a o abrigo do disposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/ 91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 28/06/2000, tran smitida através do oficio n.º 7051 
de 11/07/2000. 

Mais delibera  informar, que poderá solicitar a reanálise do proce sso caso 
venham a ser solucionadas as questões apontadas, de  modo a dar cumprimento aos 
motivos que estiveram na origem da proposta de inde ferimento, devendo o mesmo 
ser instruído com os seguintes elementos: 

1.º termo de responsabilidade do técnico responsáve l pelo projecto de 
arquitectura; 
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2.º estimativa de custo da obra; 
3.º calendarização da obra: 
4.º certidão da conservatória do Registo Predial, n o caso da existente no 

processo se encontrar fora do prazo de validade (6 meses). 

** 

N.º2651/00 PROC.º N.º 638/2000 - (fl - 44) 
De ADELINO SILVA PEREIRA, residente na Rua da Cruz, n.º 16 – Casal dos 

Claros, freguesia de Amor, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
e anexo, a levar a efeito no Lote 2 – Costeira – 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  12/10/2000 e parecer emitido 
pelo ICERR – Instituto para a Conservação e Explora ção da Rede Rodoviária (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente), delibe ra, por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e anexo acima r eferidos, condicionado a 
apresentar o seguinte: 

1.º corte longitudinal sobre o terreno, com indicaç ão do perfil original do 
mesmo, perfil do arruamento confinante, limites do lote e afastamentos; 

2.º planta de localização elaborada sobre planta à escala 1/1000 fornecida 
pelos serviços da Câmara, de acordo com o Regulamen to Municipal de Obras 
Particulares; 

3.º planta de implantação rectificada quanto ao lim ite do lote, de acordo 
com o loteamento e devidamente cotada; 

4.º termo de responsabilidade elaborado de acordo c om a alínea g) do 
anexo IV da Portaria n. 1115-A/94 de 15 de Dezembro , devendo este referir 
nomeadamente, o cumprimento das disposições do alva rá de loteamento; 

5.º elementos esclarecedores quanto à área dos comp artimentos; 
6.º elementos de projecto esclarecedores quanto aos  artigos 110º e 112º 

do Regulamento Geral das Edificações Urbanas,  relativamente à independência e 
secção das condutas de evacuação de fumos; 

7.º elementos de projecto rectificados, de forma a que o dimensionamento 
da garagem seja de acordo com anexo II do Plano Dir ector Municipal;  

8.º duas colecções do projecto de arquitectura devi damente rectificado; 
9.º projectos de especialidade no prazo de 180 dias ; 
10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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, que deverá verificar-se o adiantamen to das infra-estruturas 
previamente à emissão da licença. 

** 
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N.º2652/00 PROC.º N.º 639/2000 - (fl - 44) 
De ADELINO SILVA PEREIRA, residente na Rua da Cruz, n.º 16 – Casal dos 

Claros, freguesia de Amor, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
e anexo, a levar a efeito no Lote 1 – Costeira – 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  12/10/2000 e parecer emitido 
pelo ICERR – Instituto para a Conservação e Explora ção da Rede Rodoviária (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente), delibe ra, por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e anexo acima r eferidos, condicionado a 
apresentar o seguinte: 

1.º corte longitudinal sobre o terreno, com indicaç ão do perfil original do 
mesmo, perfil do arruamento confinante, limites do lote e afastamentos; 

2.º planta de localização elaborada sobre planta à escala 1/1000 fornecida 
pelos serviços da Câmara, de acordo com o Regulamen to Municipal de Obras 
Particulares; 

3.º planta de implantação rectificada quanto ao lim ite do lote, de acordo 
com o loteamento e devidamente cotada; 

4.º termo de responsabilidade elaborado de acordo c om a alínea g) do 
anexo IV da Portaria n. 1115-A/94 de 15 de Dezembro , devendo este referir 
nomeadamente, o cumprimento das disposições do alva rá de loteamento; 

5.º elementos esclarecedores quanto à área dos comp artimentos; 
6.º elementos de projecto esclarecedores quanto aos  artigos 110º e 112º 

do Regulamento Geral das Edificações Urbanas,  relativamente à independência e 
secção das condutas de evacuação de fumos; 

7.º elementos de projecto rectificados, de forma a que o dimensionamento 
da garagem seja de acordo com anexo II do Plano Dir ector Municipal;  

8.º duas colecções do projecto de arquitectura devi damente rectificado; 
9.º projectos de especialidade no prazo de 180 dias ; 
10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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, que deverá verificar-se o adiantamen to das infra-estruturas 
previamente à emissão da licença. 

** 

N.º2653/00 PROC.º N.º 640/2000 - (fl - 44) 
De ADELINO SILVA PEREIRA, residente na Rua da Cruz, n.º 16 – Casal dos 

Claros, freguesia de Amor, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
e anexo, a levar a efeito no Lote 3 – Costeira – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/10/2000 e parecer emitido 
pelo ICERR – Instituto para a Conservação e Explora ção da Rede Rodoviária (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente), delibe ra, por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e anexo acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar: 
1.1 corte longitudinal sobre o terreno, com indicaç ão do perfil original do 

mesmo, perfil do arruamento confinante, limites do lote e afastamentos; 
1.2 planta de localização elaborada sobre planta à escala 1/1000 fornecida 

pelos serviços da Câmara, de acordo com o Regulamen to Municipal de Obras 
Particulares; 

1.3 planta de implantação (1/200) rectificada quant o ao limite do lote, de 
acordo com o loteamento e devidamente cotada; 

1.4 termo de responsabilidade elaborado de acordo c om a alínea g) do 
anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94 de 15 de Dezembr o, devendo este referir 
nomeadamente, o cumprimento das disposições do alva rá de loteamento; 

1.5 elementos esclarecedores quanto à área dos comp artimentos; 
1.6 elementos de projecto esclarecedores quanto aos  artigos 110º e 112º 

do Regulamento Geral das Edificações Urbanas,  relativamente à independência e 
secção das condutas de evacuação de fumos; 

1.7 elementos de projecto rectificados, de forma a que o dimensionamento 
da garagem seja de acordo com o anexo II do Plano D irector Municipal;  

1.8 duas colecções do projecto de arquitectura devi damente rectificado; 
1.9 projectos de especialidade no prazo de 180 dias ; 
1.10 apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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. ” 

2.º esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no  art.º 47º do Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente a disponibilidade de água para 
combates a incêndios;  

Mais delibera, que deverá verificar-se o adiantamen to das infra-estruturas 
previamente à emissão da licença. 

** 

N.º2654/00 PROC.º N.º 791/2000 (fl. - 68) 
De DEOLINDA SANTOS GASPAR,  residente na Rua Francisco Pereira da 

Silva, n.º 9 – 1.º d.º, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos em resposta à 
proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao pedido de alteração 
de uso de um estabelecimento comercial, situado na Avenida Marquês de Pombal, Lote 2 – 
Galerias S. José – fracção “BH” – Loja 25, freguesia de Leiria, para instalação de 
estabelecimento de bebidas. 
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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, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão 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, uma 
vez que não se encontra solucionado o ponto n.º 1 d a deliberação tomada em 
06/09/2000 (a acta de condomínio apresentada não re fere a aprovação da alteração de 
uso) e ponto n.º 4 (apresentação de projecto de seg urança contra incêndios, face ao 
Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 de Novembro e deliber ação de Câmara de 02/12/99, para 
o centro comercial em que a presente loja se insere ). 

** 

N.º2655/00 PROC.º N.º 961/2000 - (fl - 23) 
De RUTE SALOMÉ DA SILVA CARREIRA HENRIQUES, residente na Rua 13 

de Junho, n.º 11 – Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno c om 1,2 metros, para 
execução de passeio; 

2.º reformular os arranjos exteriores propostos de modo a diminuir o 
volume de desaterro proposto, nomeadamente junto da  estrema Poente; 

3.º reformular o sentido de abertura da porta de ac esso à cave no r/chão, 
de modo a abrir no sentido da fuga pelo mesmo; 

4.º garantir o cumprimento dos art.º s 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; 

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, previamente à emissão d e licença de utilização, 
deverá verificar-se a execução do passeio. 

Delibera ainda, que para efeito de posterior licenc iamento de muros de 
vedação, deverá apresentar projecto de arranjos ext eriores atenuando as alterações à 
topografia propostas e, cumprir o disposto no art.º  25º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, relativamente à altura máxima d e muros (2 metros).  

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2000.10.18 

.001720-(14)

N.º2656/00 PROC.º N.º 1077/2000 - (fl - 24) 
De IMOBILIÁRIA RODA LDA, com sede na Rua Machado Santos, n.º 9, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar 
a efeito no Lote 2 – Serrada do Pinhal - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar cópia da planta síntese do loteament o; 
2.º apresentar planta da implantação, esclarecedora  do dimensionamento 

da rampa de acesso à cave; 
3.º apresentar elementos esclarecedores, quanto à d isponibilidade de 

água para combate a incêndios; 
4.º reformular a implantação da moradia, de modo a cumprir a cota de 

soleira prevista no loteamento (120,5 metros); 
5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de licenci amento de muros de 
vedação e arranjos exteriores, deverá apresentar a totalidade dos alçados dos 
mesmos com indicação do perfil original do terreno e de acordo com o loteamento, 
devendo prever nomeadamente muros com alturas máxim as de 1,2 e 1,8 metros para 
muros confinantes com arruamentos e de vedação, res pectivamente. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2657/00 INF. N.º 18/2000 - (fl. - 8) 
De ARNALDO DAS NEVES JAULINO, residente na Rua dos Parceiros, n.º 300, 

freguesia de Parceiros, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco misto, 
a levar a efeito no lugar e freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/2000, 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 verifica-se que: 
1.º o solicitado, e no que se refere à ocupação da propriedade a tardoz 

(lado Sul), não cumpre com o disposto no Regulament o Geral das Edificações 
Urbanas, nomeadamente art.º 73º (não devendo o afas tamento da referida construção 
ao limite da propriedade ser inferior a 5,0m) e art .º 60º (para situação idêntica do 
confinante); 
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2.º o ICERR- Instituto para a Conservação e Explora ção da Rede 
Rodoviária emitiu parecer desfavorável (do qual dev erá ser dado conhecimento ao 
requerente), dado o alinhamento do edifício propost o avançar para a estrada 
relativamente ao sublinhado do edifício existente. 

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. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2658/00 PROC.º V.H. N.º 11/99 - (fl - 29) 
De JOSÉ ANTÓNIO DA CRUZ JACINTO,  acompanhado de uma exposição 

apresentada pelo proprietário, Sr. Domingos João de Carvalho, residente na Rua de 
Madeiras – Travessa José Carvalho Novo, n.º 6, freguesia de Marrazes, referente às obras 
para efeitos de beneficiação higiénica do prédio situado no Pátio das Palmeiras – Arrabalde 
da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, atendendo a que não foram realizadas as o bras de beneficiação 
e reparação do prédio face ao Auto de Vistoria n.º 169/99, delibera, por unanimidade, 
notificar o proprietário do imóvel, ao abrigo do di sposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 
64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e n.º 1 d o art.º 13º do Decreto-Lei n.º 321-
B/90, de 15 de Outubro, para no prazo de 30 dias, p roceder à realização das obras 
necessárias à reparação das deficiências apontadas no Auto de Vistoria, cujo teor já é 
do seu conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 

N.º2659/00 PROC.º V.H. N.º 14/99 - (fl - 23) 
De OLIVEIRA & FERREIRA, LDA,  acompanhado de uma exposição do 

proprietário, José Maria da Silva e Herdeiros - Sociedade Civil, com sede na Rua D. 
Gonçalo, n.º 10 – Almeirim, referente às obras para efeitos de beneficiação higiénica do 
prédio situado na Rua da Graça, n.º s 1 a 5, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e face ao pa recer da Divisão 
Jurídica (do qual deverá ser dado conhecimento), de libera, por unanimidade, notificar 
o proprietário do imóvel, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 64º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, e n.º 1 do art.º 13º  do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de 
Outubro, para no prazo de 45 dias, proceder à reali zação das obras necessárias à 
reparação das deficiências apontadas no Auto de Vis toria, cujo teor já é do seu 
conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2000.10.18 

.001722-(16)

N.º2660/00 PROC.º V.H. N.º 4/2000 - (fl – 17) 
De IRENE JESUS MOREIRA SANTOS CASEIRO,  acompanhado de uma 

exposição da proprietária, Sr.ª Maria Fernanda Pereira Fernandes Nunes, residente na 
Estrada de Santiago, n.º 57, freguesia de Marrazes, referente às obras para efeitos de 
beneficiação higiénica do prédio situado na Estrada de Santiago, n.º 55 r/c, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar a petição apresentada,  delibera, por 
unanimidade, notificar a proprietária do imóvel, ao  abrigo do disposto na alínea c) do 
n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Sete mbro, e n.º 1 do art.º 13º do Decreto-
Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, para no prazo d e 60 dias, proceder à realização das 
obras necessárias à reparação das deficiências cons tantes no Auto de Vistoria, cujo 
teor já é do seu conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2661/00 PROC.º GENÉRICO N.º 29/2000 - (fl - 15) 
De MINISTÉRIO DA ECONOMIA - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CEN TRO, 

acompanhado de um oficio acerca da laboração a título provisório do estabelecimento 
industrial TECTEND – TECTOS TENSOS E DECORATIVOS, LDA,  na Rua dos Lagoeiros 
(Vale Sepal – Marinheiros), freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/2000 delibera, por 
unanimidade, emitir parecer favorável à laboração a  titulo provisório por um período 
máximo de 3 anos da indústria acima referida, nos t ermos do oficio emitido pelo 
Ministério da Economia - Delegação Regional do Cent ro e Comissão de Coordenação 
da Região Centro. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
N.º2662/00 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Setembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

N.º2663/00 PROC.º LOT. N.º 28/80 (fl. 279) 
De Júlio Mendes Alves, acompanhado de um requerimento de JOAQUIM 

OLIVEIRA DAS NEVES, residente em Loureira - Stª Catarina da Serra, solicitando a 
recepção provisória das obras de infra-estruturas do loteamento sito em Espinheira, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.10.2000 delibera  por unanimidade, autorizar a 
recepção provisória das infra-estruturas do loteame nto e a redução para 10% da 
Garantia Bancária n.º 1290 de Esc. 3.590.400$, emit ida pela Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Leiria CRL em 3.4.2000. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 

N.º2664/00 PROC.º LOT. N.º 18/82 (fl.637) 
De Américo Pereira Marques e outros, acompanhado de um requerimento de 

FAUSTINO LOPES FERREIRA , residente na R. do Centro, 12-A em Casal dos Ferreiros-
Arrabal, solicitando a recepção provisória das obras de infra-estruturas do loteamento sito 
em Vale do Mocho, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.10.2000 delibera  por unanimidade, autorizar a 
recepção provisória parcial das infra-estruturas do  loteamento, ficando retido ainda 
um valor de Esc. 17.581.263$00, podendo assim ser d esipotecados os lotes 2, 3, 6 e 7. 
Para esse efeito terá o promotor do loteamento que apresentar uma Garantia Bancária 
no valor de Esc. 976.263$00, correspondente ao valo r de diferença entre o valor a 
garantir e o valor atribuído ao lote 5 que continua rá hipotecado. Posteriormente será 
elaborado o respectivo Auto de Recepção. 

Deverá ainda o promotor ser informado que terá de p roceder de imediato à 
colocação de uma protecção junto ao muro de suporte  executado na urbanização e 
paralelo à Estrada Nacional, bem como em zonas seme lhantes por forma a evitar 
acidentes com peões que circulem no local. 

** 

N.º2665/00 PROC.º LOT. N.º 29/89 
De MANUEL ESTRELA FERREIRA E OUTROS,  residente na R. Sá de Miranda, 

Lote 3-2.º esq.º em Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de 
Urbanismo relativamente ao loteamento sito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.10.2000 delibera  por unanimidade, rectificar 
parcialmente a deliberação camarária de 16.8.2000, em virtude de não ter havido lugar 
a qualquer hipoteca do lote 49, (pertencente à prom otora Nova Leiria, proc.º Lot. 5/92, 
com o alvará n.º 702/94), mas sim este vir a ser pe rmutado para compensar o índice de 
construção do loteamento n.º 29/89, integrado no me smo Plano de Pormenor. 
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Assim é deliberado mandar ao 1.º Cartório Notarial de Leiria os 
documentos necessários à elaboração da competente e scritura pública relativa ao 
lote acima referido a favor de Manuel Estrela Ferre ira e outros, bem como conferir 
poderes à Exm.ª Sr.ª Presidente para outorgar a mes ma. 

** 

N.º2666/00 PROC.º LOT. N.º 5/97 (fl. 525/526) 
De PINHAL VERDE-EMP. FLORESTAIS E URBANÍSTICOS LD.ª,  com sede na 

Rua João Infante lote 3-r/c A em Cascais, requerendo para o seu loteamento sito em 
Telheiro, freguesia de Barreira: 

1.º - As alterações que consistem na modificação da localização dos lotes 1 a 7; 
a divisão dos lotes 9 a 13, em 2 lotes cada; a junção dos lotes 32 e 33. 

2.º - Pedido de redução de Garantias Bancárias existentes, por ter executado 
parte das infra-estruturas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 17.10.2000 delibera  por unanimidade, aprovar as 
alterações pretendidas uma vez que os parâmetros ur banísticos são mantidos, 
verificando-se apenas variação nas áreas de cedênci a, embora o total da área para 
uso público seja mantido.  

Assim, os valores destas áreas passam a ser os segu intes: 
- 25.224,40m2 para zonas verdes; 
- 11.881,80m2 para equipamento; 
- 6.422,35m2 para arruamentos; 
- 6.869,46m2 para estacionamentos; 
- 5.395,07m2 para passeios (incluindo o espaço situad o entre os lotes 

10B e 11A – 383,01m2, destinados a futuro arruament o e passagem de 
infra-estruturas). 

Deverão ser apresentados os projectos das infra-est ruturas rectificados, de 
acordo com as alterações agora aprovadas. 

É ainda autorizada a redução da importância de Esc.  19.840.000$00 à 
Garantia Bancária n.º 4413/99 de Esc. 70.588.970$00 , emitida pelo Argentaria, Caja 
Postal Y Banco Hipotecário SA em 27.8.99. 

** 

N.º2667/00 PROC.º LOT. N.º 12/97 (fl. 681) 
De IMOBILIÁRIA MEMORIENSE LD.ª E OUTROS,  com sede na R. Dr. José 

Gonçalves, Edifício Arcadas, n.º 15 - 1.º esq.º em Leiria, acompanhado de um 
esclarecimento quanto aos lugares de estacionamento no interior dos lotes do seu 
loteamento sito na Qt.ª do Taborda, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.10.2000 delibera  por unanimidade, considerar 
viável a proposta apresentada, atendendo a que fica  salvaguardado o cumprimento do 
Plano Director Municipal quanto ao estacionamento. 

** 
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N.º2668/00 PROC.º LOT. N.º 31/97 (fl. 553) 
De EDIFOZ-EMP. IMOBILIÁRIOS SA,  com sede em Pocejal-Vermoil, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo dando conhecimento ter 
havido na deliberação de 6.9.2000 uma duplicação de valores relativamente às áreas de 
cedência estabelecidas para o loteamento sito em Qt.ª da Carvalha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 17.10.2000 delibera , por unanimidade, informar 
que as áreas de cedência são as que abaixo se discr iminam. 

Para o domínio público municipal: 

a) 16.418m2 para arruamentos (10.210m 2 + 6.208m2); 
b) 5.082m 2 para passeios; 
c) 4.228m 2 para estacionamentos (1.243m 2 + 2.985m2); 
d) 205m 2 para caminho pedonal; 
e) 458m2 para acessos às garagens dos lotes; 
f) 107m 2 destinados a contentores do lixo; 
g) 8.475m 2 para zonas verdes; 
h) 6.515m 2 para equipamento e/ou espaços verdes públicos. 

Para o domínio privado do município destinadas a eq uipamento e/ou 
espaços verdes públicos: 

a) 1.110m2 – Parcela A; 
b) 2.566m 2 – Parcela B. 

Mais foi deliberado mandar ao 1.º Cartório Notarial  de Leiria os 
documentos necessários à elaboração da competente e scritura pública relativa às 
cedências para o domínio privado do Município, bem como conferir poderes à Exm.ª 
Sr.ª Presidente para outorgar a mesma. 

** 

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 SETE 

MELHORAMENTOS NA ESTRADA PRINCIPAL DA BAROSA (9) T – 157/98 
N.º2669/00 A acta n.º 32 da reunião da Câmara Municipal de Leiria realizada em 00/09/13, a 
folhas .001541-(22), deliberação n.º 2406/00, contem imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê  “delibera por unanimidade, autorizar a realização dos 
trabalhos a mais, pelo valor de 1.780.800$00 + IVA” deve ler-se  “delibera por unanimidade, 
autorizar a realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.833.800$00 + IVA”. 

A Câmara delibera por unanimidade, proceder à recti ficação respectiva. 

** 

VARIANTE SUL DE LEIRIA – 3º TROÇO (9) T – 237/98 
N.º2670/00 Presente uma informação do DOM de 00/10/09, referente à Garantia Bancária 
n.º 02-0381368 emitida pelo Banco Português do Atlantico no valor de 75.000.000$00, 
propondo uma redução no valor de 5.202.911$00. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar a respectiva  redução da Garantia Bancária. 

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTO S NA 
FREGUESIA DE POUSOS (9) T – 109/96 
N.º2671/00 Pela firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A., e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.º s 1; 2; 3; 4T+; 5T+; 6(definitiva) da obra supra, no valor de 194.574$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 194.574$00 + IVA. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EM VIATURA AUTOMÓV EL – PROCESSO 
N.º 5/2000 – LUÍS MANUEL FARIA CASTRO 
N.º2672/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, decorrente da queda do 
pórtico de entrada do “recinto 1” do evento “Leiria Radical”. De acordo com a informação da 
Divisão Jurídica que se anexa, a mesma conclui que deverá a Câmara Municipal assumir a 
obrigação de indemnizar o requerente pelos danos patrimoniais invocados, devendo ser 
previamente determinado o valor real e objectivo dos danos sofridos. 

A Câmara face à informação delibera por unanimidade , autorizar o 
pagamento da indemnização solicitada mediante a apr esentação da respectiva factura 
e Título do Registo de propriedade do veículo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE EM VIAS MUNICIP AIS – PROCESSO N.º 
18/2000 – JOSÉ CARLOS COELHO COSTA 
N.º2673/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, decorrente do mau estado 
em que o pavimento se encontrava no local. De acordo com a informação da Divisão 
Jurídica que se anexa, a mesma conclui que, o pedido de indemnização apresentado não 
devidamente formulado por não discriminar os danos nele invocados e não está 
devidamente instruído por não vir acompanhado de quaisquer documentos destinados a 
comprovar quer aqueles danos, quer os factos nele descritos. Mais informa que, dado ter 
sido requerido o ressarcimento de danos morais, e que é da competência dos tribunais 
determinar esses danos bem como fixar a respectiva indemnização. Assim deve ser 
notificado o requerente de que a sua pretensão deverá ser objecto de apreciação pelo 
tribunal competente. 

A Câmara face à informação delibera por maioria com  o voto contra do 
Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves, concordar com a informação da Divisão 
Jurídica, devendo ser notificado o requerente do te or da mesma. 

O Senhor Vereador Dr. José Alves apresentou a Justificação de voto que 
abaixo se transcreve: 

“Votei contra o indeferimento proposto porque, tal como manifestei em ocasiões 
anteriores, entendo que a CML não pode indeferir os processos de reclamação de 
indemnizações (nem outros) sem os analisar com o indispensável cuidado, cuidado que 
passaria por um relatório pericial tal como foi deliberado anteriormente. Por outro lado, 
devem ser solicitados ao reclamante todos os elementos necessários à instrução do 
processo. Só no caso deste não cumprir ou do supra referido relatório não ser conclusivo é 
que a Autarquia deve ineferir a pretensão recorrendo o reclamante aos tribunais se assim o 
entender. Por outro lado, a Câmara pode (e deve) indemnizar, quando for o caso, os danos 
não patrimoniais que mereçam a tutela do direito. À fixação destes danos faz-se por acordo, 
pelo recurso à arbitragem ou por outra qualquer forma como seja através de exame pericial 
e com recurso à analogia jurisprudencial. 

Só em caso de não haver acordo ou não ser possível a sua fixação deve o 
assunto ser remetido para a competência dos tribunais. A estes cabe naturalmente a 
competência que lhes é atribuída pelo art.º 496.º do Código Civil mas só quando falharam os 
meios extra-judiciais e não como regra, como pretende a Autarquia. A meu ver, esta 
remissão para os tribunais é a aplicação da lei do menor esforço, traduzindo-se num 
protelamento do ressarcimento das vítimas e num aumento substancial de encargos para 
estas, situação injusta e que não beneficia a imagem dum órgão dum Estado de Direito 
como é a Câmara.” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE EM VIA PÚBLICA (EN. 113) – PROCESSO 
N.º 19/2000 – SANDRA PAULA DA COSTA MATEUS FERREIRA  FRANCISCO 
N.º2674/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, decorrente do mau estado 
em que o pavimento se encontrava no local. De acordo com a informação da Divisão 
Jurídica que se anexa, a mesma conclui que, no local onde ocorreu o acidente é uma 
estrada nacional (EN. 113) que está sob a jurisdição do ICERR. Assim sendo, não poderá a 
Câmara Municipal de Leiria ser responsabilizada pela deterioração da via, porquanto o 
dever da conservação da mesma é alheia ao âmbito das suas atribuições e está legalmente 
conferido a outra entidade da Administração Pública. Mais informa que deverá ser notificada 
a requerente de que para satisfazer a sua pretensão terá de se dirigir aos serviços do 
ICERR em Leiria, responsável pela manutenção e conservação da via publica onde se deu o 
acidente. 

A Câmara face à informação delibera por unanimidade , concordar com a 
informação da Divisão Jurídica, devendo ser notific ado o requerente do teor da 
mesma. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º2675/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a dezoito de Outubro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 699.019.365$00 sendo de Operações 
Orçamentais 606.655.983$00 e de Operações de Tesouraria 92.363.382$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTA N.º 1 9 DA COMISSÃO 
INSTALADORA - DE 15-4 
N.º2676/00 Presente o ofício n.º 863/00 da FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE 
LEIRIA, datado de 20/09/2000, anexando fotocópia da Acta n.º 19 da Comissão Instaladora 
da EPL, para conhecimento da Câmara Municipal de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO SUPERIOR - DE 15-4 
N.º2677/00 A Câmara delibera, por unanimidade, fixa r o período de 1 a 30 de Novembro 
de 2000, para apresentação das candidaturas a Bolsa s de Estudo do Ensino Superior, 
pelos alunos carenciados residentes no Concelho de Leiria, que frequentam o Ensino 
Superior, nos termos da alínea 4, do n.º II do resp ectivo Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL N.º 16 - DE 48 
N.º2678/00 Presente um fax da ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA 
ISABEL, datado de 10.10.2000, solicitando transporte para um aluno com necessidades 
educativas especiais residente em Monte Real, acompanhado de uma carta do taxista a 
quem foi adjudicado o circuito especial n.º 16, informando que transportará mais este aluno 
no referido circuito, passando o preço a ser de 1.200$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. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

VOTOS DE PESAR 
N.º2679/00 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, às Sr.as D.s. Adelina Fernandes Lopes 
Gameiro e Maria Lisete Pereira Marques Gameiro, fun cionárias desta Câmara 
Municipal, pelo falecimento de seu marido e sogro r espectivamente, tendo a Câmara 
delibera por unanimidade, concordar. 

** 

PROJECTO DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O INSTITUTO DE REINSERÇÃO 
SOCIAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
N.º2680/00 Presente o Projecto de Protocolo acima referido o qual se transcreve: 

“ PROJECTO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

Entre o Instituto de Reinserção Social, adiante designado por primeiro 
outorgante, representado pelo Presidente Dr. João Alexandre Tavares Gonçalves de 
Figueiredo e a Câmara Municipal de Leiria adiante designada por segundo outorgante, 
representado pela sua Presidente Isabel Damasceno Campos é celebrado o presente 
Protocolo de Cooperação, constituído pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA I 
Objectivo 

O presente protocolo, celebrado no âmbito das atribuições de ambas as 
entidades, visa a cooperação entre os órgãos e os serviços dos outorgantes no sentido de 
se criarem condições facilitadoras de execução das sanções de trabalho previstas no 
Código Penal – Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC) e Substituição da 
Multa por Trabalho (SMT), através da disponibilização pelo segundo outorgante de postos 
de trabalho não remunerado para os condenados naquelas sanções. 
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CLÁUSULA II 
Condições Gerais de Execução 

1. O segundo outorgante compromete-se a fornecer posteriormente à celebração do 
presente protocolo indicações sobre o número e a natureza dos postos de trabalho, 
bem como os horários em que o trabalho pode ser prestado, incluindo, sendo caso 
disso, sábados, domingos e feriados, nas condições referidas no Decreto-Lei n.º 375/97, 
de 24 de Dezembro. 

2. O primeiro outorgante compromete-se a incluir as indicações referidas no número 
anterior na Bolsa de Entidades Beneficiárias de Trabalho (EBT) e obriga-se a garantir o 
apoio técnico necessário ao acompanhamento e controlo do regular desenvolvimento 
da execução das sanções de trabalho, designadamente, através de acções de 
sensibilização e contactos periódicos com o supervisor da EBT e o prestador de 
trabalho. 

CLÁUSULA III 
Obrigações da Entidade Beneficiária de Trabalho 

O segundo outorgante obriga-se a: 

1. Garantir o desempenho das tarefas do prestador de trabalho de acordo com a natureza 
e finalidade do Trabalho a Favor da Comunidade (TFC), designadamente: 
a) Promovendo o enquadramento do prestador de trabalho e controlando tecnicamente 

as suas tarefas através de um supervisor; 
b) Fornecendo os instrumentos de trabalho necessários; 
c) Assegurando condições de trabalho, higiene, saúde e segurança idênticos aos 

restantes trabalhadores. 
2. Cooperar com o técnico de reinserção social responsável pela execução da pena no 

acompanhamento e avaliação do desempenho do prestador de trabalho. 
3. Facilitar, na medida das respectivas disponibilidades, o uso de meio de transporte, o 

acesso a refeitórios ou outros benefícios como, por exemplo, ajuda material para 
transportes nos casos de dificuldades económicas graves do prestador de trabalho. 

CLÁUSULA IV 
Obrigações dos Serviços de Reinserção Social 

O primeiro outorgante obriga-se a: 

1. Verificar, através do acompanhamento e controlo regular do prestador de trabalho, o 
cumprimento das obrigações decorrentes das sanções de trabalho. 

2. Cooperar com os órgãos e serviços do segundo outorgante e, em especial, com o 
interlocutor e os supervisores por aquele indicado, no acompanhamento e avaliação do 
desempenho do prestador do trabalho. 

3. Fornecer os modelos de relatórios e a informação necessária ao controlo da execução 
das sanções. 

4. Garantir ajuda psicossocial e material ao prestador de trabalho, designadamente em 
casos de indigência ou dificuldades económicas graves. 

5. Assumir os custos com os prémios de seguro que não sejam asseguradas pelo segundo 
outorgante. 
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CLÁUSULA V 

O presente Protocolo entra em vigor na presente data e tem a duração de um 
ano, considerando-se tácita e sucessivamente renovado por igual período de tempo, se 
nenhum dos outorgantes o denunciar, mediante aviso prévio com a antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias, sem prejuízo da sua revisão a todo o tempo, por acordo das entidades 
celebrantes.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Proje cto de Protocolo 
acima referido. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

FORUM COLECTIVIDADES 
N.º2681/00 Tendo em consideração a importância da organização de um Fórum de 
Colectividades, onde se pretendeu reflectir e debater acerca de questões relacionadas com 
os Clubes/Colectividades do Concelho de Leiria, o Sr. Vereador do Pelouro da Juventude, 
Desporto e Tempos Livres, Dr. Paulo Rabaça, apresenta o seguinte quadro de despesas,  
efectuadas com o referido evento, propondo o seu pagamento às entidades nele 
mencionadas: 

QUADRO DE DESPESAS A PAGAR 

 
Almoços fornecidos pela Escola EB 2, 3 de Maceira 

 
130 000$00 

 
Serviço do almoço pela Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do 
Agrupamento de Escolas de Maceira  

 
82 000$00 

 
Coffee-Breack servido pela Casa de Pessoal da ECL 

49 770$00 

 TOTAL 261.770$00 

A Câmara analisou o assunto e considerando que de a cordo com a alínea f) 
do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro os municípios dispõem de 
atribuições no domínio dos Tempos livres e desporto , delibera por unanimidade e de 
acordo com a competência que lhe é conferida pela a línea b) do n.º 4 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os valo res às respectivas entidades  
conforme mapa acima transcrito. 

** 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (PAA D) – ÉPOCA 
DESPORTIVA 2000/2001 
N.º2682/00 No âmbito das candidaturas feitas pelos Clubes/Colectividades e outras 
entidades do Concelho de Leiria aos apoios previstos no Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo (PAAD) para a época desportiva de 2000/2001, propõe o Sr. 
Vereador do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA, a atribuição dos seguintes apoios nas áreas: 
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Actividade Regular  

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

C.C. Pesca D. Dinis    a) Amor 100.000,00 Esc. 

C.R.C. 22 de Junho Amor 343.800,00 Esc. 

G.D.R.C. "Unidos"    a) Amor 100.000,00 Esc. 

A.D.R. Barreiros    a) Amor 100.000,00 Esc. 

G.D. Casal Novo Amor 186.600,00 Esc. 

C.S.C.D. Martinela    a) Arrabal 100.000,00 Esc. 

C.R.D. Soutocico     Arrabal 100.000,00 Esc. 

C.C. Amigos do Vale Arrabal 100.000,00 Esc. 

A.R.C. Vale do Horto Azoia 100.000,00 Esc. 

A.R.C.D. Alcogulhe Azoia 100.000,00 Esc. 

G. Alegre e Unido Bajouca 586.390,00 Esc. 

A.L.C.R. Picheleiro    a) Barosa 100.000,00 Esc. 

C.R. Lis e Lena Barosa 276.000,00 Esc. 

C.Atletismo  Barreira    a) Barreira 1.056.000,00 Esc 

A.C.D.R. Andreus    a) Barreira 100.000,00 Esc. 

C.C.R. do Telheiro    a) Barreira 100.000,00 Esc. 

G.D. Bidoeirense    a) Bidoeira 1.566.875,00 Esc. 

C.C.R. Bid. B. Carriço    a) Bidoeira 100.000,00 Esc. 

G.D.R. Boavista Boavista 292.880,00 Esc. 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira 1.162.400,00 Esc. 

A.C.R. Soutos Caranguejeira 548.250,00 Esc. 

A.C.P. Caranguejeira Caranguejeira 100.000,00 Esc. 
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C.R. de Carvide    a) Carvide 100.000,00 Esc. 

A.R.L. Carvalheiras    a) Carvide 100.000,00 Esc. 

C.R. Moinhos Carvide    a) Carvide 100.000,00 Esc. 

Moto Clube M.Carvide    a) Carvide 100.000,00 Esc. 

C.D.R. Outeirense Carvide 214.800,00 Esc. 

G.D.Carreirense    a) Carreira 397.200,00 Esc. 

A.P.S. de Chainça    a) Chainça 100.000,00 Esc. 

U.D.R. Coimbrão Coimbrão 258.000,00 Esc. 

A.C.D.P.P.Pedrogão    a) Coimbrão 100.000,00 Esc. 

C.P.D.P.Pedrogão    a) Coimbrão 100.000,00 Esc. 

U.D.C. Barracão Colmeias 155.750,00 Esc. 

A.C.D. Igreja Velha Colmeias 100.000,00 Esc. 

C.C.R. 7 Arcos    a) Colmeias 100.000,00 Esc. 

A.C.R.D. Reixida    a) Cortes 100.000,00 Esc. 

G.D.R. Famalicão    a) Cortes 100.000,00 Esc. 

C.P.C.R. Cortes Cortes 650.280,00 Esc. 

A.C.R.N. do Lis    a) Cortes 100.000,00 Esc. 

Casa Benfica Leiria Leiria 1.132.500,00 Esc. 

Clube Judo Dragão Leiria 1.458.050,00 Esc. 

Aero Clube Leiria    a) Leiria 100.000,00 Esc. 

Clube Escalada Leiria. Leiria 100.000,00 Esc. 

C.E.T.L. Leiria 1.039.200,00 Esc. 

Ateneu Desp. Leiria Leiria 2.219.500,00 Esc. 

Juventude D. Lis Leiria 3.677.700,00 Esc. 



 

CMLeiria/Acta n.º 36 de 2000.10.18 

.001737-(31)

A.D.C.R. Bairro Anjos Leiria 2.723.978,00 Esc. 

C.A.L. Leiria 4.650.000,00 Esc. 

Hoquei Clube Leiria Leiria 704.760,00 Esc. 

Núcleo Sportinguista Leiria    a) Leiria 1.424.390,00 Esc. 

Veteranos do Lis Leiria 598.040,00 Esc. 

C.O.C. Leiria 2.100.934,00 Esc. 

U. Desp. de Leiria Leiria 2.826.000,00 Esc. 

C.B.L.    a) Leiria 2.366.020,00 Esc 

C.Shotokan Leiria Leiria 1.781.000,00 Esc. 

Lispesca   a) Leiria 100.000,00 Esc. 

Moto Clube Leiria    a) Leiria 100.000,00 Esc. 

Juventude Vidigalense Leiria 3.147.242,00 Esc. 

C.P. Costa    a) Maceira 100.000,00 Esc. 

G.C.D. Telheirense  Maceira 100.000,00 Esc. 

C.P.R. Pocariça Maceira 377.200,00 Esc. 

A.C.R. Arnal Maceira 327.800,00 Esc. 

A.C.R.A-dos-Pretos    a) Maceira 100.000,00 Esc. 

C.C.R. Arneiro Maceira 267.900,00 Esc. 

S.C. "Asas Maceira" Maceira 100.000,00 Esc. 

C.P.Cim.Maceira Lis Maceira 273.040,00 Esc. 

A.R.C.D. Porto Carro    a) Maceira 100.000,00 Esc. 

U. Acad. Maceira Maceira 1.739.070,00 Esc. 

C.C.R. Cavalinhos Maceira 95.000,00 Esc. 

C.P.R. A-do-Barbas Maceira 624.015,00 Esc. 
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A.C.R. Maceirinha Maceira 179.200,00 Esc. 

A.C.R. Vale Salgueiro Maceira 100.000,00 Esc. 

S. Columbófila de Leiria Marrazes 100.000,00 Esc. 

A.R.C.D. "20 Junho"    a) Marrazes 100.000,00 Esc. 

A.R.D. Outeiros Gândara Marrazes 100.000,00 Esc. 

S.C.L. Marrazes Marrazes 2.336.605,00 Esc. 

Atl. Cl. Sismaria Marrazes 2.307.608,00 Esc. 

Liga Pop. Campos Lis    a) Marrazes 100.000,00 Esc. 

C.D. Campos Lis    a) Marrazes 100.000,00 Esc. 

C.D.C. Lis (C. Tiro)    a) Marrazes 100.000,00 Esc. 

G.R.A.C. Janardo     Marrazes 100.000,00 Esc. 

Modelis Marrazes 1.402.000,00 Esc. 

S.Columbófila Campos do Lis    
a) 

Marrazes 100.000,00 Esc. 

A.D.P.M.B.S. Carneiro Marrazes 100.000,00 Esc. 

C.R.C. "Águias"   a) Memória 188.000,00 Esc. 

A.D.R. da Mata    a) Milagres 100.000,00 Esc. 

N.D.Motorizados Leiria    a) Milagres 100.000,00 Esc. 

A.C.D. Casal Quinta   a) Milagres 100.000,00 Esc. 

G.C.D. "Figueiras"    a) Milagres 100.000,00 Esc. 

G.R.Milagres Milagres 100.000,00 Esc. 

C.P. Monte Real Monte Real 100.000,00 Esc. 

G.D. Monte Real    a) Monte Real 100.000,00 Esc. 

A.C.D.S. Porto d'Urso Monte Real 220.000,00 Esc. 

C.C.R. Segodim Monte Real 100.000,00 Esc. 
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S.C. Granja M.Real Monte Real 100.000,00 Esc. 

Motor Clube M.R. Monte Redondo 582.100,00 Esc. 

A.C.R.D.C. Sismaria Monte Redondo 100.000,00 Esc. 

G.D. Casal Novo Monte Redondo 388.000,00 Esc. 

"Os Magníficos" Monte Redondo 100.000,00 Esc. 

Ribaliz F.C.    a) Ortigosa 188.800,00 Esc. 

G.D. Santo Amaro Ortigosa 151.043,00 Esc. 

C.C.D. Pernelhas Parceiros 193.840,00 Esc. 

G.D.C.R. "Mouratos" Parceiros 100.000,00 Esc. 

G.D.R. Parceiros Parceiros 435.188,00 Esc. 

C.I.T.L.    a) Pousos 1.001.480,00 Esc. 

A.R. Lugares Unidos Pousos 576.000,00 Esc. 

G.R.A.P. Pousos 1.439.600,00 Esc. 

A.D.R. Vidigalense Pousos 100.000,00 Esc. 

A.R. Andrinense Pousos 100.000,00 Esc. 

C.S.P. Paulo VI Pousos 523.610,00 Esc. 

G.R.A.J. Pousos 761.000,00 Esc. 

"Os Unidos"    a) Pousos 100.000,00 Esc. 

Núcleo Karaté Vidigalense Pousos 699.000,00 Esc. 

A.C.R.D. Santa Eufémia Santa Eufémia 100.000,00 Esc. 

Clube Atlético Regueira de 
Pontes 

Regueira de Pontes 641.720,00 Esc. 

G.D.R.S. Guilherme Santa Catarina da Serra 160.000,00 Esc. 

U.D. Serra Santa Catarina da Serra 710.560,00 Esc. 

A.Caçadores Serra Santa Catarina da Serra 100.000,00 Esc. 
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A.S. Ulmeiro Santa Catarina da Serra 100.000,00 Esc. 

C.C.R. Pedrome    a) Santa Catarina da Serra 100.000,00 Esc. 

A.P.C.R.D. Picoto    a) Souto da Carpalhosa 100.000,00 Esc. 

A.R.C. Valpedrense     Souto da Carpalhosa 102.600,00 Esc. 

A.RC. ARCUSA 92    a) Souto da Carpalhosa 100.000,00 Esc. 

A.C.D.R. Várzeas    a) Souto da Carpalhosa 111.935,00 Esc. 

A.C.D. Santa Bárbara Souto da Carpalhosa 557.550,00 Esc. 

A.D.C. Moita da Roda    a) Souto da Carpalhosa 100.000,00 Esc. 

C.C.D.R. Arroteia Souto da Carpalhosa 100.000,00 Esc. 

 

Nesta área de apoio, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até 100.000$00 – durante o mês de Novembro; 

De 101.000$00 até 300.000$00 –  Novembro e Janeiro; 

De 301.000$00 até 600.000$00 – Novembro, Janeiro e Março; 

De 601.000$00 até 1.000.000$00 – Novembro, Janeiro, Março e Maio; 

Superior a 1.000.000$00 – Mensalmente a partir de Novembro até 31 de Julho. 

Gestão de Instalações / Aluguer Instalações Desport ivas  

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

S.C.L.Marrazes Marrazes 1.600.000,00 Esc. 

C.P.R.Pocariça Maceira 41.937,00 Esc. 

A. C.D.Serra P.Urso Monte Real 76.273,00 Esc. 

Motor Clube Monte Redondo 502.770,00 Esc. 

Clu. Judo "Dragão" Leiria 25.539,00 Esc. 

C.A.L. Leiria 297.396,00 Esc. 

C. Shotokan Karaté Leiria 149.400,00 Esc. 

U.D.Leiria Leiria 240.000,00 Esc. 
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U.D.Carangujeira Caranguejeira 556.350,00 Esc. 

Juventude D. Lis Leiria 97.500,00 Esc. 

U.D.C. Barracão Colmeias 33.971,00 Esc. 

C.P.C.R. Cortes Cortes 469.493,00 Esc. 

C.C.D. de Pernelhas Parceiros 190.475,00 Esc. 

G.D. Stº Amaro Ortigosa 100.948,00 Esc. 

Ass.R.Lug. Unidos Pousos 134.914,00 Esc. 

C.I.T.L. Pousos 100.000,00 Esc. 

C.Atlet.Reg.Pontes Reg. Pontes 20.350,00 Esc. 

U.D.Serra Sta.Catar.Serra 1.491.747,00 Esc. 

Ass.C.D.Sta.Bárbara Souto Carpalh. 117.192,00 Esc. 

G.D.Bidoeirense Bidoeira 477.681,00 Esc. 

Ass.C.R. Maceirinha Maceira 287.632,00 Esc. 

C.R.C. 22 Junho Amor 105.204,00 Esc. 

G.D. Casal Novo Amor 107.863,00 Esc. 

G. Alegre e Unido Bajouca 477.235,00 Esc. 

C.R. Lis e Lena Barosa 120.000,00 Esc. 

G.D.R. Boavista Boavista 59.751,00 Esc. 

C.D. Rec. Outeirense Carvide 278.793,00 Esc. 

C.C.R. Arneiro Maceira 9.900,00 Esc. 

C.Pessoal Cim. Mac. Maceira 383.000,00 Esc. 

Modelis Marrazes 100.000,00 Esc. 

Núcleo Karaté Vidig. Pousos 183.600,00 Esc. 

C.S.Par. Paulo VI Pousos 219.650,00 Esc. 

G.D. São Guilherme S.Cat. Serra 64.000,00 Esc. 
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A.R.C. Valpedrense S. Carpalhosa 17.907,00 Esc. 

A.C.R. das Várzeas S. Carpalhosa 60.103,00 Esc. 

Grupo Desp. Carreirense Carreira 302.169,00 Esc. 

Nesta área, as verbas serão disponibilizadas com a seguinte periodicidade: 

Até 250.000$00 – Novembro; 
De 251.000$00 a 600.000 $00 – Novembro e Dezembro. 
De 601.000 $00 a 1.600.000 $00 – Novembro, Janeiro e Março. 

Aquisição de Viaturas  

Clube/Colectividade  Freguesia Verba 

Cl. Atlet. Barreira BARREIRA 600.000,00 Esc. 

G.D.R. Bidoeirense BIDOEIRA 3.000.000,00 Esc. 

Ateneu Desp. Leiria LEIRIA 1.500.000,00 Esc. 

C. Académico Leiria LEIRIA 1.500.000,00 Esc. 

C. Escola Ténis de L. LEIRIA 600.000,00 Esc. 

N. Sportinguista L. LEIRIA 1.500.000,00 Esc. 

U.Académ. Maceira MACEIRA 1.500.000,00 Esc. 

G. Recreat. Milagres MILAGRES 1.498.000,00 Esc. 

C.C.D. Pernelhas PARCEIROS 1.500.000,00 Esc. 

G.D.R. Parceiros PARCEIROS 1.500.000,00 Esc. 

U. Desp. da Serra S. CAT. SERRA 1.500.000,00 Esc. 

G.D.R. S. Guilherme S. CAT. SERRA 208.000,00 Esc. 

A.C.D. S. Bárbara S.CARPALHOSA 420.000,00 Esc. 

Nesta área as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

- 50% após a apresentação dos documentos de despesas ou contrato no caso de compra a 
prestações; 
- 50% após a apresentação dos documentos comprovativos do registo de propriedade da 
viatura em nome do clube. 
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Rendimento Desportivo  

Clube/Colectividade Freguesia Verba 

C.R. Lis e Lena Barosa 43.300,00 Esc. 

G.D. Bidoeirense Bidoeira 500.078,00 Esc. 

U.D. Caranguejeira Caranguejeira 220.000,00 Esc. 

Clube Judo Dragão Leiria 125.000,00 Esc. 

Juventude D. Lis Leiria 897.725,00 Esc. 

A.D.C.R. Bairro Anjos Leiria 434.760,00 Esc. 

C.A.L. Leiria 922.700,00 Esc. 

C.Shotokan Leiria Leiria 145.347,00 Esc. 

Juventude Vidigalense Leiria 1.457.874,00 Esc. 

S.C.L. Marrazes Marrazes 400.000,00 Esc. 

Atl. Cl. Sismaria Marrazes 438.980,00 Esc. 

Nesta área, as verbas serão disponibilizadas da seguinte forma: 

Até 250.000$00 – Novembro; 

De 251.000$00 a 600.000 $00 – Novembro e Dezembro. 

De 601.000 $00 a 1.000.000 $00 – Novembro, Janeiro e Março. 

De 1.001.000 $00 a 1.500.000 $00 – Novembro, Janeiro, Março e Maio. 

a) A disponibilização das verbas atribuídas em cada uma das áreas de apoio  está 
condicionada à apresentação do Relatório de Contas da Época 1999/2000 ou da Época 
1998/1999 devidamente acompanhado de cópia da Acta da Assembleia Geral que o 
aprovou. 

Quanto ao apoio referente aos pedidos de material desportivo será distribuído conforme lista 
em anexo ao original da acta.  
O material desportivo será disponibilizado logo após a sua aquisição. 

A Câmara analisou o assunto e tendo em conta que no s termos da alínea f) 
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 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 a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 
delibera por unanimidade, atribuir os subsídios de acordo com o mapa acima 
transcrito. 
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ENQUADRAMENTO TÉCNICO DAS ACTIVIDADES DO PROGRAMA “ FÉRIAS SEM 
LIMITES” – RECTIFICAÇÃO 
N.º2683/00 Na deliberação n.º 2504/00, de 2000.09.20, torna-se necessário proceder à 
seguinte alteração à deliberação: 

Onde se lê  “(...) que seja paga a verba correspondente ao mês de Julho no valor de 
720.000$00(...)”, deve ler-se ”(...) que seja paga a verba correspondente ao mês de Agosto 
no valor de 720.000$00 (...)”. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, concordar com 
rectificação. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS  
N.º2684/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi presente o Contrato-Programa 
em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“CONTRATO - PROGRAMA 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A JUVE-LIS – J UVENTUDE DESPORTIVA 
DO LIS 

1 - JUSTIFICAÇÃO  

A JUVE-LIS - Juventude Desportiva do Lis, como entidade desportiva de utilidade pública do 
Concelho de Leiria e uma das mais representativas deste mesmo Concelho, que prossegue 
fins de interesse público, nomeadamente ao nível do desenvolvimento desportivo, propôs à 
Câmara Municipal de Leiria a celebração de um contrato-programa com o objectivo de 
permitir o desenvolvimento de um programa de promoção e desenvolvimento desportivo, 
nomeadamente ao nível dos jovens do Concelho de Leiria, através da construção de um 
Pavilhão Desportivo, Sede Social e Aquisição de Equ ipamento para o respectivo 
Pavilhão. 

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro e em conformidade com o disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º 
(Tempos Livres e Desporto) e alíneas b) do n.º 1 e c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro, é 
celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria, como primeiro outorgante adiante designada 
por CML e a JUVE-LIS – Juventude Desportiva do Lis, como segundo outorgante adiante 
designado por JUVE, o seguinte contrato - programa. 

2 – OBJECTO 

O presente contrato-programa tem por objecto a obra de conclusão da construção de um 
Pavilhão Desportivo, a construção da Sede Social junto ao Pavilhão Desportivo e a 
aquisição de equipamento para o Pavilhão Desportivo e espaços envolventes, no lugar de S. 
Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, a realizar pelo segundo outorgante 
cumprindo as regras exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas 
desportivas garantindo: 

a)  A promoção de actividades sistemáticas durante todo o ano; 

b)  A realização de competições regulares em diversas localidades do Concelho; 
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c) Acções de formação desportiva junto dos jovens; 

d) Promoção de espectáculos desportivos de elevada qualidade  

e) O apetrechamento, modernização e beneficiação das condições das infra-estruturas 
necessárias a esse desenvolvimento desportivo 

f) O cumprimento do programa de acção apresentado na sua proposta que foi aprovada 
pela Câmara Municipal de Leiria em reunião de 20 de Setembro de 2000, que fica anexa 
a este contrato - programa e dele fica a fazer parte integrante. 

3 – CUSTO DA OBRA E REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

1 – Para a prossecução das obras e equipamento referidos na cláusula 2.ª com o custo de 
referência de 160.000 contos, será concedida pelo primeiro ao segundo outorgante, na 
qualidade de dono da obra, uma comparticipação de 75.000 contos, sendo o restante 
financiamento assegurado pelo JUVE através de autofinanciamento, apoios de empresas e 
outras entidades. 

2 – A comparticipação financeira por parte da CML referida no número anterior será 
efectuada nas seguintes condições: 

a) 12.000 contos até ao dia 31 de Outubro de 2000, correspondente à fase de 
demolição, alteração e aumento da estrutura (execução de duas lajes e respectivos 
pilares do lado Nascente, bem como o enchimento de sapatas e de uma laje e 
respectivos pilares do lado Norte, numa área bruta aproximada de 770 m2); 

b) 6.000 contos até ao dia 30 de Novembro de 2000, correspondente ao aumento final 
da estrutura (execução de uma laje e respectivos pilares do lado Norte numa área 
bruta de 375 m2 e das diversas escadas da acesso à galeria, bancadas e 2.º piso); 

c) 15.000 contos até ao dia 31 de Dezembro de 2000, correspondente à conclusão da 
cobertura; 

d) 7.500 contos até ao dia 15 de Fevereiro de 2001, correspondente à conclusão  das 
paredes de elevação exteriores e interiores em alvenaria de tijolo; 

e) 7.500 contos até 31 de Março de 2001, correspondente à conclusão, rebocos em 
tectos, paredes interiores e exteriores e modificação de bancadas; 

f)   6.000 contos até 30 de Abril de 2001, correspondente à conclusão de pavimentos 
interiores (excluindo zona de jogo); 

g) 6.000 contos até 31 de Maio de 2001, correspondente à conclusão de guardas 
metálicas e vãos exteriores; 

h) 5.000 contos até 30 de Junho de 2001, correspondente à conclusão das 
canalizações de água, esgotos, electricidade e pinturas; 

i)   10.000 contos até 31 de Agosto de 2001, correspondente à conclusão do pavimento 
da zona de jogo e equipamentos desportivos; 

4 – COMPROVAÇÃO 

Para comprovar a aplicação do financiamento a JUVE compromete-se: 

a) A realizar a construção do Pavilhão Desportivo, Sede Social e aquisição de 
equipamento, até 31 de Agosto do ano 2001; 
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b) Apresentar o relatório de contas no final da execução da obra comprovando 
detalhadamente as despesas com a implementação das actividades definidas nas 
alíneas c), d) e e) do ponto 2 da sua proposta de contrato-programa aprovado pela 
CML em reunião de 20 de Setembro de 2000 que se anexa a este contrato e dele 
fica a fazer parte integrante. 

A Juventude Desportiva do Lis compromete-se ainda, face ao apoio da CML, a: 

1. A substituir-se à CML no que se refere à competência da promoção e 
desenvolvimento desportivo ao nível das modalidades de Andebol e 
Natação. 

2. A disponibilizar gratuitamente 15 horas diurnas (entre as 8,30 horas e as 
17,30 horas), em horário semanal (2.ª a 6.ª feira) a acordar, de ocupação do 
Pavilhão Desportivo e utilização dos respectivos equipamentos desportivos 
para a realização de actividades desportivas promovidas pela CML, ou por 
outras entidades por esta indicada, durante um período de 25 anos contado 
a partir da data de entrada em funcionamento da referida infra-estrutura. 

5 – REVISÃO DE CONTRATO-PROGRAMA 

Qualquer alteração ou adaptação, pelo segundo outorgante, dos termos ou dos resultados 
previstos neste contrato-programa e na proposta apresentada pelo mesmo, carece de prévio 
acordo escrito do primeiro outorgante, que o poderá condicionar à sua alteração ou 
adaptação. 

6 – PRAZOS E MORA NO CUMPRIMENTO 

1 – No contexto do objecto definido na cláusula 2.ª , o segundo outorgante assume, pelo 
presente contrato-programa, a responsabilidade pela conclusão integral da obra até 31 de 
Agosto de 2001. 

2 – O atraso do segundo outorgante no cumprimento dos prazos fixados neste contrato-
programa, por razões fundamentadas, concede ao primeiro o direito de fixar novo prazo de 
execução, o qual se violado, por facto que àquele seja imputável, concede a este o direito 
de resolução do contrato. 

7 – RESOLUÇÃO E CADUCIDADE DO CONTRATO 

1 – A resolução do contrato-programa a que se reporta a cláusula anterior efectuar-se-á 
através da respectiva notificação ao segundo outorgante, que se obriga a restituir as 
quantias já recebidas do primeiro a título de comparticipação. 

2 – O presente contrato caduca quando, por falta não imputável às partes, se torna 
objectivamente impossível realizar a obra que constitui o seu objecto. 

8 – EXECUÇÃO E APOIO TÉCNICO 

A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados pelo segundo outorgante, 
podendo o primeiro outorgante, ou quem ele determinar, para além do acompanhamento 
dos trabalhos, fornecer apoio técnico supletivo quando solicitado, em qualquer das fases de 
execução deste contato-programa. 
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9 – MANUTENÇÃO E GESTÃO 

A manutenção e a gestão da infra-estrutura referida na cláusula 2.ª é da responsabilidade 
do segundo outorgante, que se obriga a mantê-la afecta aos fins previstos no âmbito da 
proposta que foi aprovada pela CML em reunião de 20 de Setembro de 2000 assegurando 
os procedimentos necessários à sua conservação e condições de plena utilização, bem com 
a geri-la de acordo com os princípios enunciados neste contrato. 

Celebrado em..................../2000, em três folhas, com dois exemplares, ficando um, como 
original, na posse do primeiro outorgante e o outro, como cópia, na posse do segundo 
outorgante.” 

A Câmara a analisou o Contrato-Programa e delibera por unanimidade 
aprová-lo e conceder poderes à Senhora Presidente p ara outorga do mesmo. 

** 

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: 

- PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA PARA CONSTRUÇÃO DE 
PAVILHÃO DESPORTIVO DA JUVE-LIS – JUVENTUDE DESPORT IVA DO 
LIS - RECTIFICAÇÃO 

- ACTIVIDADE DESPORTIVA – PEDIDO DE APOIO – I TORNEIR O 
DISTRITAL DE FUTEBOL, 5 – INTER-BOMBEIROS 

- CANDIDATURA AO QCA III DO PROJECTO CIRCULAR INTERNA  LEIRIA 
– NÓ DA CRUZ D’AREIA 

- UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA FUTEBOL SAD – PARTICIPÇÃ O NO 
CONSELHO CONSULTIRVO DA SAD 

** 

PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA PARA CONSTRUÇÃO DE PA VILHÃO 
DESPORTIVO DA JUVE-LIS – JUVENTUDE DESPORTIVA DO LI S - RECTIFICAÇÃO 
N.º2685/00 Na deliberação N.º 2499/00 de 2000.09.20, torna-se necessário proceder-se a 
algumas rectificações à deliberação. 

Assim: 
No assunto em epígrafe, (página. 001607-(54)) onde consta alíneas a), b) e c) deverá 
constar alíneas c), d) e e). 

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

** 
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ACTIVIDADE DESPORTIVA – PEDIDO DE APOIO – I TORNEIR O DISTRITAL DE 
FUTEBOL, 5 – INTER-BOMBEIROS 
N.º2686/00 Presente o ofício ref.ª PLAN/00 n.º 152/00 de 14 de Outubro de 2000, dos 
Bombeiros Municipais de Leiria que é do seguinte teor: 

“Serve a presente para levar ao conhecimento e para apreciação de V. Exa.., o 
seguinte assunto: 

1- As principais acções motoras desenvolvidas pelos Bombeiros, durante o desempenho 
da sua actividade, revelam fundamentalmente a solicitação da capacidade da força 
durante um período de tempo prolongado, resistência geral e agilidade. 
Então, a condição física de base dos Bombeiros assenta sobretudo num trabalho de 
agilidade, mobilidade e coordenação motora, conseguido sobretudo através de 
actividades de ginástica, exercícios de mobilização geral e de flexibilidade e também 
dos jogos desportivos colectivos. 

2- Numa iniciativa da federação Distrital de Bombeiros realizar-se-á o I Torneiro Distrital 
de Futebol 5, evento no qual participará o Corpo de Bombeiros Municipais de Leiria. 

3- Por se tratar da capital de Distrito, a Cidade de Leiria através do seu Corpo de 
Bombeiros Municipais foi incumbida de organizar a abertura do Torneio no próximo dia 
22OUT00. 

4- Na abertura do evento participarão cerca de 120 bombeiros/atletas que representarão 
as corporações de Bombeiros que compõem a Zona Operacional 44. 

5- Tratando-se da reunião de elementos de 08 Corpos de Bombeiros (municipais e 
Voluntários de Leiria, Maceira, Batalha, Mira D’Aire, Porto-Mós, Marinha Grande e 
Juncal) impõe-nos o Regulamento da Prova a complementarização desta actividade 
com a reunião dos participantes em almoço convívio. 

6- O almoço está orçado pelo Restaurante “A Grelha” em – 1.500$00/pessoa, perfazendo 
um total de 180.000$00 (cento e oitenta mil escudos) pelo que se propõe a V. Exa., 
que a Câmara Municipal de Leiria venha a suportar a respectiva despesa.” 

Analisado o assunto e considerando de todo o intere sse a presente acção 
a Câmara delibera por unanimidade, suportar a despe sa no valor de 180.000$00, 
referente ao almoço convívio dos participantes do e vento em epígrafe. 

** 

CANDIDATURA AO QCA III DO PROJECTO CIRCULAR INTERNA  LEIRIA – NÓ CRUZ 
D’AREIA 
N.º2687/00 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 353.642.014 Esc., 
sendo a comparticipação solicitada de 265.231.510 Esc. Ficando a cargo desta Câmara o 
valor de 88.410.503 Esc..” 
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Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, aprovar a 
apresentação da candidatura ao QCA III do projecto circular interna Leiria – Nó Cruz 
D’Areia. 

** 

UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA FUTEBOL SAD – PARTICIPÇÃ O NO CONSELHO 
CONSULTIRVO DA SAD 
N.º2688/00 Presente o ofício da UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA FUTEBOL SAD, que 
informa da criação do Conselho Consultivo da SAD e convida a CML a participar com um 
representante. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, concordar com a 
participação da CML no Conselho Consultivo da SAD, elegendo como seu 
representante o Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge Rab aça Saraiva. 

** 

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

reunião, eram dezasseis horas e quarenta 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 dezoito dias do mês de Outubro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

___________________________ 
 


