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ACTA N.º 35 
Aos onze 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 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

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

** 

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

** 

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. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.10.04 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

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

2591/83 E.I.L. – EMP. IMOBILIÁRIOS DO LIS, LD.ª 
1205/97 ANTÓNIO CARREIRA ÓRFÃO 
1369/98 CONSTRUÇÕES DO ALVORÃO, LD.ª 
1637/98 MANUEL ALVES 
1631/99 MÁRCIO FREDERICO CEPA FERREIRA 
1633/99 ELIDIO DOS REIS PEREIRA VIEIRA 

173/2000 CONSTRUÇÕES JAIME PEREIRA MARQUES, LD.ª 
405/2000 LITOBRAS – SOC. CONSTRUÇÕES CIVIS, LD.ª 
489/2000 LUÍS ASCENSÃO ANTÓNIO 
600/2000 S.P.R. – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
730/2000 ANTÓNIO JESUS FONSECA 
815/2000 HABICOELHO – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
833/2000 JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS 
864/2000 INDOQUIMICA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, 

LD.ª 
901/2000 ANTÓNIO MANUEL MARTINS INÁCIO 

1016/2000 OBRAS AMÉRICO MOTA, LD.ª 
1248/2000 PAULO ALEXANDRE FARIA GOMES 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

21/99 MANUEL MARCELINO SANTOS JÚNIOR 
53/2000 EMILIA COSTA PEREIRA GASPAR 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

25/90 JOSÉ PAULO COSTA CASEIRO E OUTROS 
15/94 CONGREGAÇÃO IRMÃS FRANCISCANAS 
21/99 FRANCISCO P. ANTUNES FARIA 

3/2000 MANSOS – SOC. IMOBILIÁRIA, SA. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

5/99 ARIANO NEVES OLIVEIRA 
11/99 ANTÓNIO CARVALHO MENDES 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 14 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 15 AO ORÇAMENTO DE 2000 

PONTO NÚMERO SETE 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COM SEDE EM AMOR, CARREIRA E MONTE 
REDONDO – VERBA DE ARRANQUE 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML. 

- PROJECTO NATAL VISTO PELA ESCOLA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO OITO 

- ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO ARQUIVO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COM A ESCOLA 
SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA 

- APOIO À CASA DO POVO DE MONTE REAL – TORNEIO DE TÉNIS DE MESA 
- REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE LEIRIA – APROVAR 

PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E AUTORIZAR A 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

** 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2598/00 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  apresentou a seguinte questão: 

Perguntou porque motivo as obras de reabilitação do cinema de Monte Real 
estavam paradas. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho respondeu que o projecto inicial 
teve alterações, o que levou a proceder-se a um protocolo de delegação de competências 
para as novas obras com a Junta de Freguesia, pelo que surgiu um impasse, mas já está 
tudo resolvido. 

O Senhor Vereador Raul Castro informou que então poderia concluir que as 
notícias de que a obras estavam paradas devido à falta de pagamento ao empreiteiro não 
tinham qualquer fundamento. 

Ao que Senhora Presidente respondeu que as obras efectuadas na 1.ª fase 
estão já pagas na totalidade. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º2599/00 PROC.º N.º 2591/83 - (fl - 123) 
De E.I.L. – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO LIZ LDA, acompanhado 

de elementos em resposta à notificação efectuada nos termos do CPA em nome de 
SERAFIM VELOSO DA COSTA, residente na Urbanização Nova Leiria, Lote 19 – n.º 20 – 
Loja D, freguesia de Marrazes, e referente ao projecto de demolição e legalização das 
alterações levadas a efeito numa moradia, situada no Lote 33 – Urbanização Planalto, 
freguesia de Leiria. 

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, aprovar o projecto de demolição e a le galização das alterações levadas 
a efeito na moradia acima referida e autorizar o re spectivo licenciamento, 
condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a transferência de direitos e deveres,  face ao documento de 
posse apresentado; 

2.º apresentar: 
2.1 requerimento de licenciamento de acordo com doc umento de posse 

apresentado, dado que a procuração não atribui o po der de requerer o licenciamento 
de obras; 

2.2 termo de responsabilidade do técnico responsáve l pela execução da 
obra; 

2.3 estimativa de custo; 
2.4 calendarização. 

** 

N.º2600/00 PROC.º N.º 1205/97 - (fl - 277) 
De ANTÓNIO CARREIRA ÓRFÃO, residente na Rua de Fátima, n.º 71 – 

Caldelas, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco habitacional, situado no Lote 9 – Quinta de S. Romão, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/09/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que o projecto não cumpre o pr evisto no loteamento, quanto ao 
número de estacionamentos. 

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. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 35 de 2000.10.11 

.001681-(5) 

N.º2601/00 PROC.º N.º 1369/98 - (fl - 344) 
De CONSTRUÇÕES DO ALVORÃO, LDA, com sede na Avenida 11 de Julho, 

n.º 594, freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito num bloco misto, situado no Lote 6 – Cascalheira - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar estimativa de custo; 
2.º apresentar calendarização; 
3.º não prever ligação entre a habitação e o desvão  da cobertura ao nível 

do piso 3, dado que a mesma não está prevista no pr ocesso de loteamento; 
4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º2602/00 PROC.º N.º 1637/98 - (fl - 150) 
De MANUEL ALVES, residente na Rua dos Santos, n.º 7 – Leiria Gare, 

freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na Estrada da Estação - Sismaria, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do art.º 47º do Decreto- Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

2.º executar passeio na frente da construção garant indo os alinhamentos 
existentes; 

3.º o acesso ao logradouro deverá ser efectuado de nível, sem que 
implique interrupção da circulação pedonal no passe io / espaço público; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 600.000$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, caso pretenda muros de vedação, deverá 
requerer o seu licenciamento. 

** 
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N.º2603/00 PROC.º N.º 1631/99 - (fl - 22) 
De MÁRCIO FREDERICO CEPA FERREIRA, residente na Rua Principal – 

Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada 
na Rua Josefa da Serra - Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no art.º 26º do Regulame nto do Plano Director 
Municipal, relativamente ao afastamento da construç ão ao eixo da via (8 metros); 

2.º as escadas deverão ser dotadas de patamar inter médio, de acordo com 
os art.º s 15º e 45º do Regulamento Geral das Edifi cações Urbanas; 

3.º indicar as áreas dos compartimentos, nos termos  do previsto no art.º 
66º do RGEU; 

4.º cumprir com o art.º 22º do Decreto-Lei n.º 64/9 0, de 21 de Fevereiro, 
relativamente às disponibilidades de água e meios d e extinção de incêndios; 

5.º ceder o espaço na frente da propriedade ao domí nio público, para 
alargamento da via (garantir no mínimo 3,00m ao eix o da via existente) e passeio (com 
1,2m), o qual deverá ser devidamente infra-estrutur ado em obra; 

5.1 apresentar planta de implantação com indicação e contabilização das 
áreas a ceder e certidão da Conservatória do Regist o Predial rectificada em relação à 
área, com o ónus de não fraccionamento registado, a ntes do licenciamento definitivo; 

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. ” 

8.º apresentar requerimento a solicitar o destaque,  de acordo com o 
disposto no art.º 5º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro . 

** 

N.º2604/00 PROC.º N.º 1633/99 (fl - 95) 
De ILIDIO DOS REIS PEREIRA VIEIRA,  residente na Rua das Flores, n.º 6 – S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
de alterações a levar a efeito numa moradia, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/09/2000, 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: 
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1.º o projecto apresentado sobre o qual incidem as alterações propostas, 
não corresponde ao projecto licenciado, nomeadament e quanto à disposição de 
elementos construtivos interiores, assim como quant o aos anexos junto ao limite 
tardoz; 

2.º não apresentou certidão da Conservatória do Reg isto Predial; 
3.º não apresentou Termo de Responsabilidade do téc nico autor do 

projecto. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2605/00 PROC.º N.º 173/2000 - (fl - 31) 
De CONSTRUÇÕES JAIME PEREIRA MARQUES, LDA, com sede em Ponte 

Cavaleiro, freguesia de Cortes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros, a levar a efeito na Rua Quinta do Carrascal - Valinho, freguesia de 
Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º ceder o espaço na frente da propriedade ao domí nio público (o qual 
deverá ser devidamente infra-estruturado em obra), devendo apresentar certidão da 
Conservatória do Registo Predial rectificada em rel ação à área, antes do 
licenciamento definitivo; 

2.º cumprir com o art.º 70º do Regulamento Geral da s Edificações 
Urbanas, relativamente à largura dos corredores no 1.º andar; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
4.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.º2606/00 PROC.º N.º 405/2000 - (fl - 66) 
De LITOBRAS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA, com sede na 

Rua Heróis do Ultramar, Lote 14, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 22 - Madeiras, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º prever um arranjo exterior que iniba o acesso a o espaço sob a varanda 
do r/chão na parte tardoz, dado o pé-direito que se  verifica no local; 

2.º prever guarda de protecção junto do acesso de v eículos à cave; 
3.º reformular os caminhos de evacuação de peões na  cave de modo a 

abranger todos os lugares propostos e, de forma a p rever caminho de evacuação no 
exterior, de acordo com o n.º 1 do art.º 13º do Dec reto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

4.º garantir o alinhamento de cumeeira, cércea, vão s e varandas com o 
lote confinante; 

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

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

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. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de emissão  da licença de 
utilização, deverá prever a pavimentação do caminho  público existente a tardoz do 
lote, em toda a extensão do referido caminho. 

** 

N.º2607/00 PROC.º N.º 489/2000 - (fl - 27) 
De LUÍS ASCENSÃO ANTÓNIO, residente na Rua do Convívio, n.º 2 – Telheiro, 

freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito 
em Botica - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o afastamento mínimo ao eixo da Rua dos Ferreiros para 10 
metros; 

2.º ceder junto da Rua dos Ferreiros uma faixa de t erreno, de forma a 
garantir o alargamento do arruamento para 6 metros (devendo para o efeito medir-se 3 
metros a partir do actual eixo) e para execução de passeio com 1,5 metros; 

3.º apresentar planta de implantação à escala 1/200 , com indicação e 
quantificação das cedências acima referidas; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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Mais delibera informar que, para efeito de posterio r licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados com indicação do 
perfil original do terreno e de acordo com o n.º 5 do art.º 25º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, não devendo os mesmos exceder 2  metros. 

Delibera ainda, que previamente à emissão da licenç a de utilização, deverá 
verificar-se a execução do passeio, assim como do a largamento ao arruamento.  

** 

N.º2608/00 PROC.º N.º 600/2000 - (fl - 105) 
De S.P.R. – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA, com sede na Rua 

Francisco Sá Carneiro - Vale do Freixo, freguesia de Espite, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 79 – 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  29/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o desvão da cobertura para o mínimo indispensável, 
devendo para o efeito aumentar a inclinação das águ as do telhado sem alterar a cota 
de cumeeira; 

2.º reformular os vãos no alçado lateral esquerdo a o nível do r/chão, de 
modo a cumprir com o art.º 1360º do Código Civil; 

3.º prever de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/95, d e 8 de Abril, o seguinte: 
3.1 caminhos de evacuação para peões na cave (art.º  12º); 
3.2 meios de primeira intervenção de combate a incê ndios (art.º 33º); 
3.3 ventilações na cave e antecâmara (art.º s 15º, 17º e 18º); 
3.4 iluminação e sinalização de segurança na cave ( art.º s 20º e 22º); 
4.º prever ventilação para as instalações sanitária s interiores; 
5.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 

rectificado; 
6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 

projecto de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais da cave; 
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.º2609/00 PROC.º N.º 730/2000 - (fl - 45) 
De ANTÓNIO JESUS FONSECA, residente na Rua Belavista, Lote 70 – Casal 

dos Matos, freguesia de Pousos, acompanhado de elementos em resposta à proposta de 
indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um 
anexo e muros de vedação, a levar a efeito no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do anexo e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o alinhamento dos muros de acordo com o previsto no 
loteamento; 

2.º garantir o cumprimento do n.º 5 do art.º 25º do  Regulamento do Plano 
Director Municipal, devendo para o efeito garantir a altura máxima de 1,5 metros para 
muros confinantes com a via pública e 2 metros para  muros de estrema; 

3.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidade para o 
anexo. 

** 

N.º2610/00 PROC.º N.º 815/2000 - (fl. - 29) 
De HABICOELHO – CONSTRUÇÕES, LDA, com sede em 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 tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/09/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

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

1.º o projecto não prevê um adequado enquadramento urbanístico, 
nomeadamente quanto aos alinhamentos propostos, fac e à tipologia de implantação 
dominante na envolvente; 

2.º não apresentou planta de implantação à escala 1 /200. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea 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 
250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do pedido e venham a 
ser solucionadas as questões apontadas por forma a dar cumprimento aos motivos 
que estiveram na origem da proposta de indeferiment o, o processo carecerá ainda de 
parecer por parte da EDP – Electricidade do Centro,  S.A.. 

** 

N.º2611/00 PROC.º N.º 833/2000 - (fl - 27) 
De JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS, residente Marinheiros, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um pavilhão destinado a armazém, a 
levar a efeito em Aguadinha, 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  09/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do pavilhão acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o alinhamento do edifício proposto com  o edifício existente do 
lado Norte; 

2.º a cota de soleira não poderá exceder 1,0m em re lação à via pública; 
3.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil junto ao limite da 

propriedade, nomeadamente no que se refere à recolh a das águas da cobertura; 
4.º os arrumos em cave não poderão ser considerados  fracção autónoma; 
5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 

projecto de segurança contra incêndios; 
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. ” 

** 

N.º2612/00 PROC.º N.º 864/2000 - (fl - 32) 
De INDOQUÍMICA – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, 

LDA, com sede na Avenida 22 de Maio, n.º 24 – sala 6, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura da legalização de alterações levadas a efeito num armazém, situado 
em Falcão – 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  29/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no armazém acima referido, condici onado ao seguinte: 

1.º esclarecer a discrepância existente entre a áre a registada na certidão 
da Conservatória do Registo Predial e os elementos gráficos apresentados (plantas à 
escala 1/1000 e 1/500); 

2.º cumprir com o disposto nos pareceres do ICERR -  Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária e Centr o de Saúde (dos quais deverá 
ser dado conhecimento ao requerente); 

3.º apresentar projecto de segurança contra incêndi os nos termos da 
legislação em vigor, conforme parecer do Serviço Na cional de Bombeiros; 

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

** 

N.º2613/00 PROC.º N.º 901/2000 - (fl. - 28) 
De ANTÓNIO MANUEL MARTINS INÁCIO, residente na Av.ª General Humberto 

Delgado, n.º 148 – 1.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
legalização de alterações levadas a efeito na fracção “D” do bloco habitacional situado no 
local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/10/2000, 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 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 apresentado não corresponde ao exist ente no local; 
2.º não apresentou planta de localização à escala 1 /25000; 
3.º não apresentou planta de localização à escala 1 /1000; 
4.º não é indicado o número do processo relativo ao  edifício onde se 

insere; 
5.º o projecto não cumpre o disposto na acta de con domínio apresentada, 

dado que não se encontram salvaguardados os interes ses dos demais condóminos 
de acordo com a queixa n.º 66/99, assim como não é dado cumprimento ao art.º 113º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, deven do para o efeito prever conduta 
de evacuação de fumos junto ao edifício; 

6.º não apresentou autorização do técnico autor do projecto inicial. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea 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 
250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera, que caso sejam solucionadas as quest ões apontadas, 
deverá o processo ser remetido ao serviços de cadas tro. 

Delibera ainda, dar conhecimento do teor da present e deliberação ao 
queixoso. 

** 

N.º2614/00 PROC.º N.º 1016/2000 - (fl. - 42) 
De OBRAS AMÉRICO MOTA LDA, com sede na Rua do Alambique, Lote 1 – r/c 

esq.º, freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 7 - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/10/2000, 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 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: 
1.1 não cumpre os afastamentos previstos no loteame nto, nomeadamente 

os afastamentos anterior e posterior; 
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1.2 não cumpre o polígono de implantação previsto n o loteamento, 
nomeadamente quanto aos afastamentos laterais, dado  não se considerarem arranjos 
exteriores as lajes e escadas que não acompanhem a topografia prevista no 
loteamento; 

1.3 não cumpre o loteamento, dado que não prevê est acionamento em 
cave; 

1.4 não cumpre o loteamento quanto a áreas de habit ação, dado que são 
atribuídas condições de habitabilidade à cave; 

1.5 não cumpre o perfil final do terreno previsto n o loteamento (perfil 7); 
1.6 não cumpre o art.º 1360º do Código Civil relati vo a servidão de vistas, 

nomeadamente quanto às escadas exteriores; 
1.7 não prevê um correcto dimensionamento da cobert ura, devendo para o 

efeito prever uma cota de cumeeira reduzida ao míni mo indispensável, uma inclinação 
das águas da cobertura menos acentuada e a execução  do beiral mais próximo da laje 
de cobertura; 

2.º o corte apresentado não contém indicação do per fil do arruamento 
confinante, assim como indicação das cotas altimétr icas previstas no loteamento, 
quer do perfil referido, quer da cota de soleira; 

3.º os muros propostos não cumprem o n.º 5 do art.º  25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo para o efe ito exceder 2 metros de altura e, 
não apresentou alçados na sua totalidade com indica ção do perfil previsto no 
loteamento e dos perfis finais interiores e exterio res; 

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.º2615/00 PROC.º N.º 1248/2000 - (fl - 27) 
De PAULO ALEXANDRE FARIA GOMES, residente na Rua Professor Arnaldo 

Cardoso Cunha, Lote 43 – 1.º dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
de alterações (colocação de vedação metálica no terraço) a levar a efeito na fracção “D”, 
correspondente ao 1.º andar dt.º do bloco habitacional situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
fracção acima referida e autorizar o respectivo lic enciamento, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, de acordo com a Portaria n.º 1115-A/9 4, de 15 de Dezembro, devendo 
referir nomeadamente o cumprimento do disposto no l oteamento; 

2.º apresentar planta de localização 1/25000 extrac to do Plano Director 
Municipal. 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2616/00 PROC.º V.H. N.º 21/99 
De MANUEL MARCELINO SANTOS JÚNIOR,  residente na Rua Barão de 

Viamonte, n.º s 45 e 47, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação 
higiénica do prédio situado nos n.º s 17 e 19 da Rua Rodrigues Cordeiro, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do 
Auto de Vistoria n.º 140, de 19/07/2000, delibera, por unanimidade, notificar o 
proprietário do imóvel, o Sr. José Conceição Fonsec a, residente na Rua da Aleixa, n.º 
6 – Jardoeira - Batalha, nos termos dos artigos 100 º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo para no prazo de 
30 dias, proceder à remoção dos entulhos existentes  no interior do imóvel e 
conservação do mesmo de modo a evitar infiltrações,  assim como proceder ao 
entaipamento e obstrução de todos os vãos existente s nas duas fachadas do imóvel, 
conforme Auto de Vistoria, do qual deverá ser dado conhecimento. 

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

** 

N.º2617/00 PROC.º V.H. N.º 53/2000 - (fl. - 8) 
De EMILIA DA COSTA PEREIRA GASPAR,  referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica do edifício onde reside e, situado no Largo Padre Carvalho, n.º 5 - r/c, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 176, de 23/08/2000, delibera, por u nanimidade, notificar o proprietário 
do 1.º andar do edifício acima referido, o Sr. Fili pe Manuel de Sousa Gaspar, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedi mento Administrativo, da 
intenção da Câmara em notificá-lo ao abrigo do disp osto 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 45 dias, p roceder à execução das obras 
necessárias de modo a suprir as deficiências aponta das no respectivo Auto de 
Vistoria, do qual deverá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria, à requerente da visto ria em causa. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2618/00 PROC.º LOT. N.º 25/90 (fl.213) 
De JOSÉ PAULO DA COSTA CASEIRO E OUTRA,  residente na R. da Cova 

em Gândara dos Olivais-Marrazes, acompanhado de um requerimento solicitando a 
recepção definitiva das obras de infra-estruturas do seu loteamento sito em Costeira-Gª dos 
Olivais, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 9.10.2000 delibera por unanimidade, autorizar a 
recepção definitiva das infra-estruturas do loteame nto e o cancelamento das 
importâncias cativas correspondentes a 10% das Gara ntias Bancárias n.º s LR-92547 
e LR-92549 de Esc. 520.000$00 e 2.500.000$00 respec tivamente, emitidas pelo Banco 
Pinto & Sotto Mayor SA em 18.8.95. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 

N.º2619/00 PROC.º LOT. N.º 15/94 (fl.335) 
De CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS D A 

IMACULADA CONCEIÇÃO,  entidade promotora do loteamento sito na Cruz da Areia, 
freguesia de Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção definitiva das 
obras de infra-estruturas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 9.10.2000 delibera por unanimidade, autorizar a 
recepção definitiva das infra-estruturas do loteame nto e o cancelamento da 
importância cativa correspondente a 10% da Garantia  Bancária n.º 148/DCC/95 de Esc. 
21.263.930$00, emitida pela Caixa Central de Crédit o Agrícola Mútuo CRL em 29.11.95. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 

N.º2620/00 PROC.º LOT. N.º 21/99 (fl. 106) 
De FRANCISCO PEREIRA ANTUNES FARIA,  residente na R. Dr. Oliveira 

Salazar, n.º 18 em Monte Real, acompanhado de um requerimento solicitando que lhe seja 
prorrogado o prazo para entrega dos elementos necessários à apreciação do processo do 
loteamento que pretende levar a efeito em Fonte dos Barros, Serra de Porto d’Urso, 
freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 9.10.2000 delibera por unanimidade, conceder o 
prazo de mais 60 dias para apresentar os elementos considerados necessários à 
apreciação do processo. 

** 

N.º2621/00 PROC.º LOT. 3/2000 (fl.54) 
De MANSOS-SOC. IMOBILIÁRIA SA,  com sede na R. D. Luís I, n.º 19 em 

Lisboa, referente ao projecto de loteamento que pretendia levar a efeito em Almuinhas, 
freguesia de Parceiros. 



 

CMLeiria/Acta n.º 35 de 2000.10.11 

.001692-(16)

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 9.10.200 0 delibera, por unanimidade, 
indeferir a pretensão e arquivar o processo, ao abr igo do disposto na alínea a) do n.º 2 
do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, uma  vez que não foram apresentados 
quaisquer elementos que obstassem à proposta de ind eferimento referente à 
deliberação de 12.4.2000. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2622/00 PROC.º INF. 5/99 (fl. 32) 
De ADRIANO DAS NEVES OLIVEIRA,  residente na R. Principal, n.º 127 em 

Vale de Stª Margarida-Arrabal, acompanhado de um requerimento solicitando que lhe seja 
prorrogado o prazo para entrega dos elementos necessários à apreciação do processo do 
pedido de viabilidade de loteamento numa propriedade sita em Sítio da Cabeça, freguesia 
de Arrabal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 9.10.2000 delibera por unanimidade, conceder o 
prazo de mais 90 dias para apresentar os elementos considerados necessários à 
apreciação do pedido de viabilidade. 

** 

N.º2623/00 PROC.º INF.11/99 (fl.54) 
De ANTÓNIO DE CARVALHO MENDES E OUTROS,  residente na R. do Vale 

de Lobos em Guimarota-Leiria, referente ao pedido de viabilidade para loteamento de uma 
propriedade sita em Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 9.10.200 0 delibera, por unanimidade, 
inviabilizar o pedido, ao abrigo dos art.º s 100.º e 101.º do Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro e Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro  que aprovaram o Código do 
Procedimento Administrativo e mandar arquivar o pro cesso, uma vez que não foram 
apresentados quaisquer elementos que obstassem à de liberação de 19.7.2000. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
N.º2624/00 Presente um fax da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Maceira, solicitando à Câmara um subsídio para custear despesas com a realização e 
comemoração de 17.º aniversário daquela corporação de bombeiros. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que de a cordo com a alínea j) 
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 Protecção Civil, delibera , por unanimidade, e de acordo 
com a competência que lhe é conferida pela alínea b ) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, atribuir à Associação Hu manitária dos Bombeiros 
Voluntários de Maceira um subsídio no valor de 500. 000$00. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º2625/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a onze de Outubro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 478.414.539$00 sendo de Operações 
Orçamentais 386.707.056$00 e de Operações de Tesouraria 91.707.483$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 14 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 (2 ) 
N.º2626/00 Presente a 14.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as anulações em 9 910 contos. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa aprov ar a 14.ª Alteração ao Plano de 
Actividades de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

ALTERAÇÃO N.º 15 AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º2627/00 Presente a 15.ª alteração ao orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 5 100 contos. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa aprov ar a 15.ª Alteração ao 
Orçamento de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COM SEDE EM AMOR, CARREIRA E  MONTE 
REDONDO – VERBA DE ARRANQUE - RECTIFICAÇÃO – DE 15- 4 
N.º2628/00 Considerando que o Agrupamento de Amor, Monte Real e Carvide, 
constante da deliberação n.º 2430, tomada em reuniã o de Câmara de 2000.09.13, não 
possui ainda o NIPC, a Câmara delibera por unanimid ade, proceder à seguinte 
rectificação: 

Onde se lê  “Agrupamento de Escolas de: - Amor, Monte Real e C arvide” deverá ler-se  
“Agrupamento de Escolas de: - Amor, Monte Real e Ca rvide, através da Delegação 
Escolar de Leiria. 

** 

NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML. - DE 18-4 
N.º2629/00 Presente o ofício do NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA, datado de 
2000/09/07, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML. (55 lugares), a fim de 
participarem no Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal, nos dias 21 e 28 de Outubro. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem dos autocarros, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

PROJECTO NATAL VISTO PELA ESCOLA – ATRIBUIÇÃO DE SU BSÍDIO - DE 48 
N.º2630/00 Integrado no projecto “O Natal visto pelas Escolas” o Pelouro da Educação e do 
Desenvolvimento Económico pretendem apoiar trabalhos de decoração de Natal a realizar  
pelos Estabelecimentos de Ensino (3.º ciclo, secundário, profissional e superior) em espaços 
públicos do concelho. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio, até ao montante de 50.000$00 
por projecto/Escola, mediante a apresentação dos respectivos documentos de despesa. 

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 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, é competência da Câmara Municipal apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a ac tividades de interesse municipal, 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativ a ou outra, delibera, por 
unanimidade, atribuir um subsídio até ao montante d e 50.000$00 por projecto/Escola, 
sendo a transferência das verbas efectuada após apr esentação de documentos 
justificativos das despesas e/ou acções realizadas.  

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO A RQUIVO 
N.º2631/00 A Câmara na sequência da sua deliberação  de 99.05.19, relativa ao assunto 
em epígrafe e dado que o Arquivo Municipal já se en contra a praticar o regime de 
horário contínuo, com abertura durante o período da  hora de almoço, delibera, por 
unanimidade, fixar o horário de atendimento ao públ ico do Arquivo Municipal, das 
9.00 às 15.30 horas. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA – APRESENTAÇÃO DE PR OPOSTA 
N.º2632/00 No seguimento do acidente em serviço verificado no dia 27 de Maio do corrente 
ano num processo de abertura de porta foi pelos Bombeiros Municipais de Leiria presente a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“Proposta: 
1- que as aberturas de porta sejam aumentadas para 10 mil escudos, e em 

casos sociais, os afectados peçam ao Serviço Social da Câmara para 
dispensar o seu pagamento; 

2- seja constituído um seguro de responsabilidade civil de exploração com 
valor de até 20 mil contos, que possa prever a cobertura deste tipo de 
acidente, perante terceiros. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade; 

1- aprovar a proposta quanto ao aumento das abertur as de portas para 
10.000$00 e submetê-la , nos termos das disposições  combinadas dos artigos 53.º, n.º 
2, alínea e) e 64.ª, n.º 6, alínea a), ambos da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, à 
aprovação da Assembleia Municipal a alteração à alí nea b) do n.º 3 do artigo 39.º da 
tabela de taxas e Licenças; 

2- aprovar a constituição de um seguro de responsab ilidade civil de 
exploração com valor de até 20 mil contos, cobrindo  o tipo de acidentes em causa 
perante terceiros. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 

PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COM A ESCOLA 
SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA 
N.º2633/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi presente o protocolo que 
abaixo se transcreve: 

“Protocolo de Utilização 

Piscina Municipal de Leiria 

A Câmara Municipal de Leiria, representada pela Presidente, Isabel Damasceno Campos 
Costa, a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, representada pelo Presidente do Conselho 
Executivo, Manuel Eduardo Dias Castelão, acordam nas seguintes condições, para a 
utilização dos equipamentos desportivos da Piscina Municipal, na cidade de Leiria. 
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I 

As condições contratuais do presente Protocolo vigorarão por anos lectivos, tacitamente 
renovados, por mútuo acordo. 

II 

A Câmara Municipal poderá rescindir o acordo pelo uso indevido dos equipamentos ou por 
falta de pontualidade no pagamento. 

III 

A reparação dos danos e estragos decorrentes na normal utilização das instalações 
desportivas, objecto do presente Protocolo, pelos alunos das Escolas outorgantes ficarão a 
cargo dessas mesmas Escolas. 

IV 

A utilização das instalações terá de ser feita de acordo com o regulamento em vigor. 

V 

O Protocolo de utilização da Piscina Municipal de Leiria só entrará em vigor, após a 
homologação da entidade competente do Ministério da Educação.” 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar o 
Protocolo em epígrafe. 

** 

APOIO À CASA DO POVO DE MONTE REAL – TORNEIO DE TÉN IS DE MESA 
N.º2634/00 Presente Informação Interna, elaborada pela Divisão de Desporto, após análise 
do Ofício, com n.º de entrada 23880, enviado pela Casa do Povo de Monte Real, no qual é 
solicitado apoio para a organização do Torneio Aberto Nacional de Ténis de Mesa, a realizar 
no dia 28 de Outubro de 2000, no qual participarão 400 atletas, em representação de 50 
Clubes. 

Após análise do referido Ofício e do orçamento da prova, é proposto pela divisão 
de Desporto, a atribuição de um subsídio no valor de 175.000$00 (Cento e Setenta e Cinco 
Mil Escudos), 400 T-Shirts com o símbolo da Câmara Municipal de Leiria, 50 lembranças 
para oferecer aos clubes e um trofeu. 

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 dos Tempos Livres e Desporto , delibera por unanimidade, de 
acordo com a alínea b), do n.º 2, do art.º 20.º da supracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da lei n.º 169/99 de 18 de Se tembro, atribuir à Casa do Povo de 
Monte Real um subsídio de 175.000$00 (Cento e Seten ta e Cinco Mil Escudos), 400 T-
Shirts com o símbolo da CML, 50 lembranças e um tro feu. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 35 de 2000.10.11 

.001702-(26)

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE L EIRIA – APROVAR 
PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E AUTORIZ AR A ABERTURA 
DE CONCURSO PÚBLICO 
N.º2635/00 Presente o processo referente à Remodelação e Ampliação do Pavilhão 
Desportivo de Leiria. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por maioria c om o voto contra do 
Senhor Vereador Raul Miguel de Castro e a abstenção  dos Senhores Vereadores 
António José de Almeida Sequeira, Dr. José da Silva  Alves e Dr. Acácio Fernando dos 
Santos Lopes de Sousa, aprovar o programa de concur so e o caderno de encargos e 
autorizar a abertura do concurso público para a rem odelação e ampliação do Pavilhão 
Desportivo de Leiria. 

Pelo Sr. Vereador RAUL CASTRO  foi presente a Justificação de voto que 
abaixo se transcreve: 

“Voto contra a recuperação do actual Pavilhão Gimnodesportivo porque face aos 
seus custos levaria a que se optasse por se fazer um novo Pavilhão, servindo este para 
apoio a Associações e Clubes e o novo para a alta competição.” 

** 

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: 

- PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DESPACHO  DA 
SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE 17  DE 
MAIO DE 2000, EM QUE É ARGUIDO JOSÉ GOMES DE ABREU,  
CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS ESPECIAIS 

- ABERURA SOLENE DO ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIRIA  – 20 
DE OUTUBRO 

- ZICOFA – 3.ª FASE 
- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PLURIDISCIPLINAR DE INVENTÁRI O E 

CADASTRO 

** 
PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DESPACHO  DA SENHORA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE 17 DE MAIO  DE 2000, EM QUE É 
ARGUIDO JOSÉ GOMES DE ABREU, CONDUTOR DE MÁQUINAS P ESADAS E 
VEÍCULOS ESPECIAIS 
N.º2636/00 A Câmara, na sequência da sua deliberaçã o n.º 2489/00 tomada em sua 
reunião de 20-09-2000, delibera por unanimidade, co ncordar com a proposta 
formulada pelo Instrutor do Processo no Relatório F inal quanto à comunicação dos 
factos ao Ministério Público e, ao abrigo do dispos to no artigo 8.º do Estatuto 
Disciplinar e do artigo 242.º do Código do Processo  Penal, ordenar que sejam 
comunicados ao Ministério Público junto da Comarca de Leiria os factos praticados 
pelo Senhor José Gomes de Abreu, porquanto os mesmo s são susceptíveis de 
configurar a prática de ilícitos criminais. 
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Mais delibera que o ofício de comunicação ao Minist ério Público seja 
acompanhado de fotocópia autenticada de todo o proc esso Disciplinar referido em 
epígrafe. 

Delibera ainda, rectificar a mesma deliberação, qua ndo refere a 
INSTRUTORA DO PROCESSO em vez de INSTRUTOR DO PROCE SSO. 

** 

ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIRI A – 20 DE OUTUBRO 
N.º2637/00 A Câmara Municipal de Leiria, em parceria com o Centro de Formação de Leiria, 
vai levar a efeito a ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIR IA, 
no próximo dia 20 de Outubro de 2000. 

Trata-se de dar as “boas-vindas” aos educadores e professores que, neste ano 
lectivo, vão trabalhar com as crianças e jovens do concelho e simultaneamente, 
proporcionar um espaço formativo propício à reflexão e debate sobre as problemáticas 
actuais e os novos desafios da Educação.  

Assim, “Autonomia e os novos desafios em educação” (grande tema) 
desdobrar-se-á em três painéis (sub-temas): 

- Agrupamentos e articulação curricular; 

- Papel dos vários órgãos de administração e gestão no processo de 
autonomia; 

- Contratos de autonomia, a carta educativa e as competências dos 
municípios; 

Dada a actualidade e importância das temáticas, para além dos docentes de 
todos os níveis de ensino (destinatários naturais), foram convidados a participar nos 
trabalhos os Presidentes e/ou representantes das Juntas de Freguesia. 

Apresenta-se de seguida o programa: 

ABERTURA SOLENE DO ANO LECTIVO NO CONCELHO DE LEIRI A 
“Autonomia e os novos desafios em educação” 

20 de Outubro de 2000 
Programa Provisório 

9 horas - Recepção aos participantes 

10 horas - Sessão de Abertura 

- Ministro da Educação 
- Governador Civil 
- Presidente da Câmara Municipal de Leiria 
- Director Regional de Educação do Centro 
- Directora do Centro de Formação de Leiria 
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10 h 30m - Pausa para Café 

11 horas - “O processo de autonomia e os novos desa fios em educação” 
Investigador convidado: Doutor Walter Lemos (Instituto Politécnico de Castelo 

Branco) 

12 h 30 m - Almoço 

14 h 30 m - Painéis Temáticos 

PAINEL A - “Agrupamentos e Articulação Curricular” 

Oradora: Doutora Isabel Antunes (Directora Adjunta Departamento Educação 
Básica) 

Relator/Moderador: Presidente da CEI – Agrupamento de Carreira 

PAINEL B - “Papel dos vários órgãos de administração e gestão no processo de 
autonomia”. 

Orador: Doutor Natércio Afonso (Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa; 

Relator/Moderador: Presidente da Assembleia de Escola “Escola Secundária 
Domingos Sequeira” e Presidente da Assembleia de Escola “Escola EB 2, 3 D. Dinis”; 

PAINEL C- “Contratos de autonomia, a carta educativa e as competências dos 
Municípios.” 

Orador: - Dr. Rui Santos (Director Regional da Educação do Centro)  
Relator/Moderador: Presidente do CE do Agrupamento de Caranguejeira 

16 h 30 m - Plenário/Apresentação de Conclusões pel os relatores dos painéis 

Investigadores e dinamizadores dos painéis  
Moderador: Presidente do Conselho Científico da ESEL 

17 h 30 m – Sessão de Encerramento 

Directora Adjunta do Departamento de Educação Básica 
Vereador do Pelouro da Educação 
Coordenadora do Centro da Área Educativa de Leiria 
Directora do Centro de Formação de Leiria 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ZICOFA – 3.ª FASE 
N.º2638/00 Presente uma proposta do Senhor Vereador ENG.º PEDRO FARIA, sobre o 
assunto em título, que é do seguinte teor: 

“Na sequência da deliberação de 07 de Junho último desta Câmara Municipal, 
que decidiu anular a arrematação dos lotes 6, 14, 18 e 32, mas condicionada a aprovação 
do acordo, no mesmo sentido, da Junta de Freguesia de Marrazes, propõe-se a aprovação 
do acordo fornecido em minuta por aquela autarquia, o qual condiciona a anulação do 
negócio à assinatura do acordo.” 
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A Câmara delibera por unanimidade aprovar a propost a apresentada pelo 
Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria e aprovar os 4 ac ordos. 

Mais delibera mandar a Senhora Presidente, para em representação da 
Câmara Municipal outorgar este acordo com cada uma das partes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PLURIDISCIPLINAR DE INVENTÁRI O E CADASTRO 
N.º2639/00 Presente uma proposta no sentido de ser constituída a Comissão de Avaliação 
Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro no âmbito do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, concordando com a proposta apresentada, d elibera por 
unanimidade constituir a respectiva Comissão design ando: 

- Paulo António Sousa Ramos –  Arquitecto Principal  - Chefe 1.ª Divisão 
de Obras Particulares (em regime de substituição) 

- António Veiga Moreira de Figueiredo – Arquitecto - Director do 
Departamento de Urbanismo (em regime de substituiçã o) 

- Álvaro da Conceição Duarte – Técnico Agrário Especi alista Principal - 
Chefe da Divisão de Espaços Verdes (em regime de su bstituição) 

- João Carlos Antunes Ferreira – Eng.º Electrotécnico  Estagiário 

- Francisco Eduardo de Oliveira Morais – Eng.º Técnic o Civil de 1.ª 
Classe – Chefe da Divisão de Equipamentos, Materiai s e Oficinas (em 
regime de substituição) 

- Isabel Maria Dias Gaspar – Técnica de Contabilidade  e Administração 
de 2.ª Classe 

- Sérgio Carvalho Jorge da Silva – Director do Depart amento de 
Administração Geral 

- José Marques Simões Inácio – Técnico Superior Juris ta de 1.ª Classe – 
Chefe da Divisão Administrativa 

Compete à Comissão, nomeadamente as seguintes funçõ es: 

a) valorizar, de acordo com os critérios de valorim etria fixados no 
POCAL, os bens do imobilizado do domínio público e privado, bem como as 
existências, as dívidas de e a terceiros e as dispo nibilidades; 

b) valorizar os bens imóveis que a Câmara Municipal  pretenda adquirir; 
c) acompanhar e coordenar todo o processo de elabor ação do inventário 

inicial; 
d) supervisionar, de forma permanente e sistemática , o inventário geral e 

anual, bem como os inventários e verificações perió dicos e parciais. 

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

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

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 


