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ACTA N.º 34 
Ao quarto dia 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: 

VEREADORES: DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

Por motivos devidamente justificados a Sra. Presidente da Câmara DRA. 
ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA  não pôde estar presente, tendo sido 
a reunião presidida pelo Vice-Presidente da Câmara, DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES 
LOURENÇO. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador ENG.º FERNANDO 
BRITES CARVALHO  não esteve presente. 

** 

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

** 

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

** 
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APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.09.20 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

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.: 

461/89 JOSÉ RODRIGUES 
1225/96 OIREVLIS – OBRAS IMOBILIÁRIAS DO LIS, LD.ª 

219/97 MANUEL DA SILVA ANTUNES 
512/98 FERNANDO LOPES PATRÍCIO 
810/98 CONSTRUÇÕES VÉSTIA, LD.ª 

1096/98 DIAMANTINO DE JESUS FONSECA 
1415/98 JAIME GROSSO DA SILVA 
1312/99 JOSÉ MÁRIO MARTINS DIAS 
1418/99 JOAQUIM HENRIQUES COSTA 
1668/99 FRANCISCO PIRES TEIXEIRA DOS SANTOS 

301/2000 NUNO MIGUEL JORGE DOS SANTOS 
446/2000 FERNANDO MOTA TAVARES 
699/2000 IRENE CRISTINA CARVALHO CARREIRA 
818/2000 ALBERTO MANUEL CARREIRA 
857/2000 LABETO – CENTRO DE ANÁLISES BIOQUIMICAS, LD.ª 
868/2000 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
879/2000 ALBERTINO RUAS SILVA 
956/2000 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
957/2000 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
984/2000 CLEMENTINA CONCEIÇÃO JORGE 
997/2000 ARMINDO GROSSO DA SILVA 

1026/2000 CURSITEL – SOC. CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, LD.ª 
1032/2000 ANTÓNIO JOÃO TORCATO SOUSA 
1033/2000 FELICONSTROI, LD.ª 
1129/2000 LÉNEA MARIA FERREIRA MARQUES 
1171/2000 CIMALHA – CONSTRUÇÕES BATALHA, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

133/98 BETECNA – BETÃO PRONTO, S.A. 
73/99 DINGE – CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD.ª 

38/2000 ADELINO JÚLIO MORAIS DAS NEVES 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

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

8/99 FERNANDO FERNANDES GRAÇA 
67/2000 SILVINO MANUEL PARREIRAS LOPES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO PART.. N.º : 

7/2000 GRACIETE DA SILVA TEIXEIRA MOINHO 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

1/94 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
24/94 MANUEL DOS SANTOS E OUTROS 

2/95 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
70/95 EMPOLIS – EMPRESA DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA DE LEIRIA, LD.ª 
18/97 AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA 

7/98 ALFREDO DE SOUSA DA BÁRBARA E OUTROS 
30/82 JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS 
10/99 ALBINO GAMEIRO E SILVAS, LD.ª 

PONTO NÚMERO SEIS 

T 54/2000 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA 
MARTINELA – ARRABAL –ACTAS DA COMISSÃO DA ABERTURA E 
ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 29/99 REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 
INTEGRADO DOS ANDRINOS – POUSOS – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

PONTO NÚMERO SETE 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – PAULA CRISTINA VARGUES 
PEREIRA 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – MANUEL PEREIRA JÚNIOR 
- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – FILOMENA CRISTINA DOS SANTOS 

SILVA 
- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – IVO MANUEL DA CONCEIÇÃO 

CASEIRO 
- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ANA CRISTINA CARVALHO VIEIRA 

MARTINS 

PONTO NÚMERO OITO 

- CONCURSO PÚBLICO, PARA SANEAMENTO DOS ESGOTOS DOMÉSTICOS NA 
FREGUESIA DE PARCEIROS – REDE DE CAMARINHOS 

- CONCURSO PÚBLICO, PARA ARREMATAÇÃO DA EMPREITADA DE REFORÇO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO ARRABAL E SOUTOCICO E CONCLUSÃO DA REDE 
DE ESGOTOS DOMÉSTICOS 

- FARMÁCIAS – MAPAS DE TURNOS DE SERVIÇO PARA O ANO 2001 
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PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 
- COBRANÇA EM DUPLICADO REFERENTE À OCUPAÇÃO DO LUGAR N.º 11 DE 

VENDA AMBULANTE NA PRAIA DO PEDRÓGÃO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA 
SENHORA PRESIDENTE DE 15.09.2000. 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PUBLICIDADE – (RATIFICAÇÃO) CNEMA – CENTRO NACIONAL EXPOSIÇÕES 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – SHELL PORTUGUESA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ANIBAL FRANCISCO MADEIRA 
- PUBLICIDADE – MEDICORTES – CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, LD.ª 
- ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL 
- ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SABINO 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – JOSÉ CARLOS FORTUNATO ALMEIDA 

JOAQUIM 

PONTO NÚMERO ONZE 

- VOTO DE AGRADECIMENTO 
- VOTO DE PESAR 
- FACTURA N.º 6 849, DE 99/02/18 DO VALOR DE 147.562$00, DO CENTRO 

HOSPITALAR S. FRANCISCO, SA 
- ABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES VIEIRA AOS SÁBADOS À 

TARDE 

PONTO NÚMERO DOZE 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE MARRAZES – VERBA PARA APETRECHAMENTO DO 
JARDIM DE INFÂNCIA DE PINHEIROS 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA – VERBA DE ARRANQUE PARA 
DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DA CARPALHOSA – MUDANÇA DE TELEFONE 
PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, SITA NO SALÃO PAROQUIAL 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS – INSTALAÇÃO DE TELEFONE 
- ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E BEM ESTAR SOCIAL DE SANTA EUFÉMIA – 

PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PAGAMENTO DA FACTURA N.º 505073 DE 23/02/98 DO JORNAL CORREIO DA 
MANHÃ 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

- 2.ª S JORNADAS DA JUVENTUDE 
- PROGRAMA “VIVER ACTIVO” PROTOCOLO COM FACULDADE DE MOTRICIDADE 

HUMANA 
- APOIO À REALIZAÇÃO DO “SEMINÁRIO SOBRE FORMAÇÃO DO DESPORTO 

JUVENIL” 
- REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DE LEIRIA – APROVAR 

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

PONTO NÚMERO QUINZE 

- EXPOSIÇÃO “UM BALANÇO DO SÉCULO” 
- APOIOS A INFRA-ESTRUTURAS – RECTIFICAÇÃO 
- VIII GALA CENTRAL – FM 
- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- TOPONÍMIA – RECTIFICAÇÕES 

** 

N.º2510/00 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHE ESTÁ RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

A Comissão Instaladora da Comissão de Moradores  deu conhecimento à 
Câmara da distribuição de convites para a inauguração do “Xangai Caffé”, hoje, às 21,00 
horas na Rua Álvaro Pires Miranda – Quinta de S. António onde anteriormente funcionava o 
bar “Fish” e que foi encerrado por despacho do Senhor Governador Civil. 

Informaram ainda que desde o dia 1 de Setembro que no local decorreram 
obras, noite e dia, até altas horas da noite, sem licenciamento municipal tendo sido 
obrigados a pedir a intervenção da PSP. 

Pediram à CML que fiscalizasse o lote 46 que tem garagens e sótãos habitados 
sem a respectiva licença de habitabilidade e o lote 42 em que o Bar “Luz Azul” abriu uma 
porta para as garagens, por onde circula gente estranha ao prédio, o que faz com que os 
proprietários não utilizem as suas garagens com receio. 

O Senhor Arq.º Paulo Ramos informou que a fiscalização já detectou algumas 
situações referidas e que actuou, estando os processos a decorrer. 

O Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria , respondeu que a competência da 
Câmara em matéria de fiscalização é no domínio das obras e não em matéria de 
arrendamentos, pelo que quem se sente prejudicado tem que apresentar queixa. 

Quanto à abertura do novo bar, os serviços vão fazer uma informação para o 
Governo Civil e PSP. 

Uma das representantes informou que já tinham sido enviadas duas queixas à 
CML, e só uma delas teve resposta. Também informaram que nunca autorizaram a 
instalação de bares. 
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Afirmou ainda que outras das causas da situação actual daquela Rua se deve 
também á falta de policiamento e ao desmazelo urbanístico daquela zona. 

O Senhor Vereador Dr. José Alves , informou que muitas vezes mudam o nome 
de Bar para Café, afim de ultrapassarem estas situações, mas que compete à CML., 
verificar se realmente é assim. Quanto os desmazelo urbanístico, toda a zona precisa de 
uma intervenção de fundo e cabe à CML., tomar a decisão. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  informou que se irá actuar, indo a 
fiscalização ao local tentar apanhar os prevaricadores. 

** 

José Carlos Almeida Ligeiro e Laurinda de Jesus  informaram que no início de 
Setembro, tentaram fechar a Travessa que liga à Rua do Carvalhal colocando uma 
barragem de terra e também querendo colocar uns pilares em cimento. Os moradores 
intervieram, impedindo a colocação dos pilares, tendo sido sujeitos a várias provocações por 
parte das pessoas que estavam no local a proceder aos trabalhos. 

Falaram com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Marrazes que 
informou que o assunto era da competência desta autarquia, falou com a D. Teresa que por 
sua vez remeteu para o Sr. Cordeiro da Fiscalização e que combinou uma data para ir falar 
connosco e não compareceu. 

Pergunta se é legal o fecho da Travessa e a razão de não ter havido intervenção 
dos serviços da Câmara. 

Informou ainda que não obteve resposta da CML a várias situações que já têm 
bastante tempo, tais como: 

- o arruamento tem falta de luz. Já lá foram senhores da EDP mas até hoje não foi 
colocada luz; 

- Uma placa toponímica partida; 

- todas as infra-estruturas existentes foram feitas pelos próprios, mas faltam os passeios 
que ainda não foram feitos; 

- canaviais e silvados que só são cortados depois de muita insistência. 

O Senhor Vice-Presidente DR. VÍTOR LOURENÇO, respondeu que há vontade 
de melhorar as infra-estruturas do concelho, mas nem sempre se resolvem com a rapidez 
que se quer. Foram tomadas notas sobre as questões apresentadas e serão transmitidas à 
Senhora Presidente. 

O assunto vai ter seguimento de acordo com as possibilidades de intervenção da 
CML.. 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2511/00 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  apresentou a seguinte questão: 

Congratulou-se pela Homenagem a António Campos, que só pecou por tardia. 
No entanto, conforme proposta apresentada em 17/03/99 pelos Senhores Vereadores do 
PS, lamenta que também não se tenha aproveitado o momento para atribuir o nome de 
António Campos ao “foyer” do Teatro José Lúcio da Silva, tal como se mostrou 
agradavelmente surpreendido por o realizador Dr. Paulo Rocha, ter dito publicamente que 
estava na hora da obra de António Campos que está depositada na Cinemateca Nacional 
ser reproduzida e divulgada nas Escolas, tal como já referia a proposta dos Vereadores do 
PS e que tinha levado o Senhor Vereador da Cultura, a dizer na altura que tal reprodução 
era impossível. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  respondeu que a CML vai ver dessa 
possibilidade, mas a informação que a Cinemateca Nacional lhe deu na altura é que seria 
muito difícil. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2512/00 PROC.º N.º 461/89 (fl. - 350) 
De JOSÉ RODRIGUES, acompanhado de uma vistoria efectuada pelo Centro 

Municipal de Operações de Emergência de Protecção Civil de Leiria, no sentido de avaliar 
as questões relativas à segurança contra incêndios do parque de estacionamento 
subterrâneo situado nas Galerias S. José – Avenida Marquês de Pombal, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria efectuado em 20/09/2000, delibera, por unanimidade, notificar o Senhor 
João Rodrigues, na qualidade de Gerente do Grupo In ovamerci (empresa exploradora 
do parque), com sede na Rua Sá de Miranda, Lote 2 –  1.º A, freguesia de Leiria, para 
no prazo de 120 dias, proceder à execução das obras  necessárias à reparação das 
deficiências constantes no referido Auto de Vistori a, do qual deverá ser dado 
conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria, à Administração do Co ndomínio das Galerias de S. 
José. 

** 

N.º2513/00 PROC.º N.º 1225/96 - (fl - 243) 
De OIREVLIS – OBRAS IMOBILIÁRIAS DO LIS LDA, com sede na Rua 

Principal, n.º 615 – Vale da Garcia, freguesia de Santa Eufêmea, referente ao projecto de 
arquitectura da legalização das alterações levadas a efeito numa moradia unifamiliar, 
situada no Lote 10 – Urbanização Cruz de S. Tomé, freguesia de Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 
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1.º prever antecâmara entre a cave e o r/chão por m otivos de higiene e 
salubridade, de acordo com os art.º s 15º e 45º do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

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

** 

N.º2514/00 PROC.º N.º 219/97 - (fl - 211) 
De MANUEL DA SILVA ANTUNES, residente no n.º 13 – Avenue Clement 

Pradeau – 94350 Villiers sur Marne - França, 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, situada na Rua da Fonte – S. 
Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 27/09/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura das alterações a levar a efeito na mor adia acima referida, condicionado 
ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias 
(estruturas); 

2.º apresentar rectificações aos projectos de espec ialidade das redes de 
águas, esgotos e de gás, face ao Mandado de Notific ação de 11/01/2000. 

Mais delibera informar que, para posterior licencia mento das alterações 
relativas ao muro de vedação, deverão as mesmas ser  apresentadas para o processo 
de obras n.º 1903/95, tendo em conta os elementos c onstantes no referido processo, 
nomeadamente o limite da propriedade. 

** 

N.º2515/00 PROC.º N.º 512/98 - (fl - 227) 
De FERNANDO LOPES PATRÍCIO, residente na Rua Nossa Senhora de Fátima 

– Várzeas, freguesia do Souto da Carpalhosa, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito numa moradia unifamiliar, situada no Lote 16 – Urbanização 
Choupal – Casal Custódio, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade relativo às 
alterações propostas; 

2.º apresentar requerimento assinado pelo dono da o bra ou em alternativa, 
procuração com atribuição do poder de requerer o li cenciamento de obras. 

** 
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N.º2516/00 PROC.º N.º 810/98 - (fl. - 280) 
De CONSTRUÇÕES VÉSTIA LDA, com sede em Fonte da Mata – Albergaria 

dos Doze, acompanhado de elementos em resposta à proposta de indeferimento efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito 
num bloco misto, situado no Lote 10 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta às questões que estiv eram na origem da proposta do 
indeferimento e concordando com a informação presta da pelo Departamento de 
Obras Particulares em 26/09/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura das alterações a levar a efeito no blo co acima referido e autorizar o 
respectivo licenciamento, condicionado ao seguinte:  

1.º reformular os lugares de estacionamento de modo  a garantir a 
execução de manobras nas garagens fechadas, nomeada mente quanto ao 
estacionamento em “L” no canto inferior (Norte) esq uerdo (Este); 

2.º reformular caminhos de evacuação, de forma a ab ranger todos os 
aparcamentos e garagens. 

** 
N.º2517/00 PROC.º N.º 1096/98 - (fl. - 62) 

De DIAMANTINO JESUS FONSECA,  residente na Rua Principal, n.º 2034 – 
Mata dos Milagres, freguesia de Milagres, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
1732, de 25/02/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura da remodelação a levar a efeito numa g aragem, arrumos e muro, sitos em 
Rêgo d’Água, freguesia de Marrazes, ao abrigo do di sposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 10/02/99, transmitida através do ofício n .º 1732, de 25/02/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 
N.º2518/00 PROC.º N.º 1415/98 - (fl - 145) 

De JAIME GROSSO DA SILVA, residente em Santo Antão - Batalha, 
acompanhado de um requerimento a solicitar a dispensa de apresentação da garantia 
bancária, relativa à reposição das infra-estruturas da moradia que pretende levar a efeito no 
Lote 18 - Madeiras, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais de 2 7/09/2000, delibera, por 
unanimidade, dispensar da apresentação da Garantia Bancária solicitada, pela 
reposição das infra-estruturas da moradia acima ref erida, uma vez que o requerente é 
o promotor do loteamento onde se insere a presente construção e no mesmo 
constarem garantias bancárias para caucionar a exec ução das infra-estruturas 
previstas. 
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N.º2519/00 PROC.º N.º 1312/99 - (fl - 256) 
De JOSÉ MÁRIO MARTINS DIAS, residente na Rua D. José Alves Correia da 

Silva, n.º 117 – 1.º esq.º, freguesia de Leiria, na sequência do oficio n.º 1354, de 07/02/2000, 
que o notificou nos termos e para os efeitos dos art.º s 100º e 101 do CPA, relativamente à 
proposta do indeferimento do projecto de arquitectura apresentado em 28/09/99 vem agora 
apresentar uma alteração ao projecto de arquitectura solicitando a sua aprovação. 

A Câmara, depois de analisar a pretensão agora form ulada, e concordando 
com a informação do Departamento de Obras Particula res de 25/09/2000, pontos 2 a 5, 
para os quais expressamente remete, delibera, por u nanimidade, manifestar a 
intenção de indeferimento da pretensão agora aprese ntada nos termos dos pontos 2 a 
5 da referida informação que a seguir se transcreve  e notificá-lo nos termos e para os 
efeitos dos art.º s 100º e 101º do CPA: 

I - “2.º O projecto de arquitectura agora apresenta do carece ainda de 
parecer por parte do IPPAR nos termos do disposto n o Regulamento do PDM, art.º 13º 
n.º 2 e n.º 5 (pois, o local onde se pretende const ruir situa-se na zona de protecção ao 
Castelo de Leiria) uma vez que, não se encontra de acordo com o projecto inicial 
aprovado por aquela entidade, nomeadamente no que s e refere ao uso previsto para o 
Piso 1 (comércio, encontrando-se previsto no projec to inicial a utilização para 
Café/Similar Hotelaria). 

3.º Verifica-se ainda que o licenciamento da constr ução para o local em 
causa carece ainda de parecer por parte da DROT fac e ao disposto no Regulamento 
do PDM, art.º 14º n.º 4 tendo em conta que se inser e na zona de protecção do Edifício 
da Escola Industrial e Comercial de Leiria (actual Escola Domingos Sequeira) e Diário 
do Governo de 27/11/1954 n.º 279 – II Série. 

4.º Mantém-se o referido na informação anterior des tes serviços de 
7/4/2000 (n.º 1.1, 1.2 e n.º 2). 

5.º Assim e em face do exposto propõe-se o indeferi mento do pedido ao 
abrigo do disposto no art.º 63º, n.º 1, b) do D.L. n.º 445/91 de 20/11, com a redacção 
dada pelo D.L. n.º 250/94, de 15/10.” 

II - Mais delibera nos termos do ponto 6 da aludida  informação enviar o 
projecto “para parecer da DROT e IPPAR, enviando-se  cópia a esta última entidade do 
parecer emitido pelo Gabinete de Reabilitação Urban a (folhas n.º 51, 52, 53 e 54 do 
presente processo), considerando estes serviços de emitir parecer desfavorável 
quanto ao edifício proposto, já que o mesmo não se conforma com os estudos do 
plano de pormenor que se encontra a decorrer para o  local e encontrando-se a 
aguardar a publicação das Medidas Preventivas em Di ário da República, já aprovadas 
(pela Câmara e Assembleia Municipal) e no âmbito do  referido plano”. 

III - Delibera ainda: 
1.º dar conhecimento ao requerente do ponto 6 daque la informação 

transcrito no precedente n.º II; 
2.º solicitar ao requerente 4 exemplares do project o de arquitectura para 

consulta do IPPAR e DROT, devendo 2 dos exemplares,  a remeter ao IPPAR, serem 
devidamente instruídos com as respectivas fotografi as. 

3.º informar o requerente do ponto 1 daquela inform ação, que abaixo se 
transcreve, considerando que com a referida alteraç ão ao projecto de arquitectura o 
requerente juntou ao processo de licenciamento acim a identificado os projectos da 
especialidade: 
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“o projecto de arquitectura agora apresentado não s e encontra de acordo 
com os respectivos projectos de especialidade (Rede  de Águas, Esgotos, Telefones e 
Ficha Electrotécnica), nomeadamente no que se refer e ao Piso 1, espaço de comércio 
do corpo do edifício localizado mais a Sul.” 

** 

N.º2520/00 PROC.º N.º 1418/99 - (fl - 37) 
De JOAQUIM HENRIQUES DA COSTA, residente na Rua Francisco Pereira da 

Silva, n.º 52 – 1.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de muros de vedação, a levar a efeito no lugar e freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura dos  muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias: 
1.1 certidão da Conservatória do Registo Predial, d ado que a existente no 

processo encontra-se fora do prazo de validade; 
1.2 termo de responsabilidade do autor do projecto;  
1.3 estimativa de custo: 
1.4 calendarização; 
1.5 elementos esclarecedores quanto ao dimensioname nto de fundações, 

não devendo os mesmos exceder os limites do lote. 

** 

N.º2521/00 PROC.º N.º 1668/99 - (fl - 76) 
De FRANCISCO PIRES TEIXEIRA DOS SANTOS, residente no Centro 

Comercial D. Dinis, Loja n.º 606 – 6.º Piso, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos 
em resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao 
projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num estabelecimento situado no local 
acima referido, para instalação de estabelecimento misto de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 26/09/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito no esta belecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

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

2.º apresentar projectos de especialidade (rede de águas e esgotos) no 
prazo de 180 dias. 

** 
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N.º2522/00 PROC.º N.º 301/2000 - (fl - 20) 
De NUNO MIGUEL JORGE DOS SANTOS, residente na Rua das Lavadeiras, 

n.º 47 – Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia bifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito em Outeiro da Fonte, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º compatibilizar a planta à escala 1/200 com a pl anta 1/1000, devendo 
representar e contabilizar áreas a ceder para alarg amento da via (garantir no mínimo 
3,00m ao eixo da via existente), passeio (com 1,5m)  e estacionamento (de acordo com 
o anexo II do Regulamento do Plano Director Municip al); 

2.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; 

3.º prever condutas de fumo independentes para a la reira e exaustão de 
fumos da cozinha, de forma a cumprir com o art.º 11 0º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

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 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 400.000$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.º2523/00 PROC.º N.º 446/2000 - (fl - 68) 
De FERNANDO MOTA TAVARES, residente na Rua do Chorão, n.º 11 – S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
de uma moradia, a levar a efeito no Lote 46 – 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  21/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir em obra o cumprimento dos art.º s 110º  e 112º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção de condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico para o elevador, prevendo portas de abertura automática; 
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3.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2524/00 PROC.º N.º 699/2000 - (fl - 32) 
De IRENE CRISTINA CARVALHO CARREIRA, residente em Portela, freguesia 

de Cortes, referente ao projecto de arquitectura de alteração a levar a efeito na fracção “B” – 
r/c dt.º, do bloco misto sito no Lote 6 – S. Romão, freguesia de Pousos, para instalação de 
um salão de cabeleireiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração a levar a efeito na 
fracção acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar acta da reunião de condomínio, relat iva à deliberação de 
aprovação da alteração de uso; 

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

** 

N.º2525/00 PROC.º N.º 818/2000 - (fl - 39) 
De ALBERTO MANUEL CARREIRA DIONÍSIO, residente na Rua da Malaposta, 

Lote 1 – 2.º esq.º - Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 23 – Urbanização 
Quinta de S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular os muros de vedação e suporte de ter ras de forma a dar 
cumprimento ao art.º 25º do Regulamento do Plano di rector Municipal e de acordo 
com o previsto no loteamento, devendo considerar pa ra o efeito a altura máxima de 2 
metros (medidos do perfil original do terreno) e 1, 5 metros para os muros confinantes 
com o arruamento; 

2.º garantir o alinhamento da implantação dos muros  de acordo com o 
previsto no loteamento, nomeadamente quanto ao dime nsionamento de passeios; 

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

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de estabilidade de muros de suporte; 
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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. ” 

** 

N.º2526/00 PROC.º N.º 857/2000 - (fl. - 26) 
De LABETO – CENTRO DE ANÁLISES BIOQUÍMICAS, LDA, com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, Lote 2 – 1.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de restauro de um edifício, situado na Rua de Tomar, freguesia de Leiria. 

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: 

Trata-se do projecto de arquitectura referente às o bras de restauro de um 
edifício inserido em Zona Consolidada nos termos do  previsto no Regulamento do 
Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais o u Residenciais de Densidade. 

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

1.º não se considera aceitável a volumetria propost a face ao existente e 
enquadramento no local; 

2.º o projecto não cumpre com o disposto nos art.º s 5º e 6º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, devendo os elementos gráficos ser 
convenientemente cotados e indicar as áreas e utili zação de todos os 
compartimentos, devendo a mesma utilização ser conv enientemente indicada; 

3.º as obras de manutenção e reparação poderão exec utar-se face ao 
disposto no art.º 9º do RGEU; 

4.º o local encontra-se ainda abrangido pelas Medid as Preventivas 
definidas ao abrigo do Programa Pólis (Decreto-Lei n.º 119/2000 de 4/7), carecendo os 
pedidos para execução de obras no local de parecer da sociedade gestora do referido 
programa. 

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.º2527/00 PROC.º N.º 868/2000 - (fl - 41) 
De MARTINS & GAMEIRO LDA, residente no Lote 42 – Quinta da Barreta, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, 
anexo e muros de vedação, a levar a efeito no Loteamento das Trigueiras, Lote 10 – Casal 
dos Matos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia, anexo e muros acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 em original do 
levantamento aerofotogramétrico (a requisitar nos s erviços da Câmara); 

2.º apresentar corte com indicação do perfil origin al do terreno e 
afastamentos previstos no loteamento; 

3.º reformular o afastamento ao eixo da via, de for ma a cumprir o previsto 
no loteamento; 

4.º esclarecer discrepâncias relativas ao afastamen to tardoz, quanto à 
planta da cave e planta de implantação; 

5.º reformular a cota de soleira de forma a cumprir  o previsto no 
loteamento; 

6.º reformular os alinhamentos dos vãos no alçado l ateral direito, de forma 
a garantir um alinhamento mais homogéneo; 

7.º apresentar elementos esclarecedores quanto ao c umprimento dos art.º 
s 110º e 112º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à 
independência e secção de condutas de evacuação de fumos e gases provenientes de 
diferentes aparelhos de combustão; 

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

9.º apresentar 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 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 art.º 25º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, não devendo os mesmos exceder 2  metros.  

** 

N.º2528/00 PROC.º N.º 879/2000 - (fl - 20) 
De ALBERTINO RUAS DA SILVA, residente em Boucharia de Cima, freguesia 

de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um armazém, a levar a efeito em 
Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do armazém acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.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-estrutura do em obra, 
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1.1 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, antes do licenciamento definitivo; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, rela tivamente às janelas 
existentes nos alçados laterais; 

3.º apresentar projecto de segurança nos termos do art.º 4 do Decreto-Lei 
n.º 368/99, de 18 de Setembro, conforme parecer do Serviço Nacional de Bombeiros 
(do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente ); 

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. ” 

6.º limitar-se às infra-estruturas viárias existent es a tardoz (Rua Beco do 
Brejo). 

** 

N.º2529/00 PROC.º N.º 956/2000 - (fl. - 30) 
De MARTINS & GAMEIRO, LDA, residente na Avenida Marquês de Pombal, 

Lote 4 – r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, 
a levar a efeito no Lote 13 – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/09/2000, 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: 

1.º não é apresentada planta à escala 1/1000 em ori ginal dos serviços da 
Câmara (carta 863); 

2.º a estimativa apresentada não está elaborada de acordo com os valores 
previstos no Regulamento Municipal de Obras Particu lares; 

3.º os cortes apresentados não indicam o perfil ori ginal do terreno, assim 
como os perfis do arruamento e acesso confinantes, com indicação das cotas 
altimétricas previstas no loteamento; 

4.º o projecto: 
4.1 não cumpre os art.º s 67º e 68º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, relativamente ao número de estacionament os em cave; 
4.2 não prevê pré-definição da estrutura na cave; 
4.3 não cumpre o previsto no loteamento quanto ao d imensionamento de 

varandas, dado que no regulamento não são permitida s varandas sobre a totalidade 
dos alçados, não devendo prever o prolongamento das  mesmas até junto da empena; 
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4.4 não cumpre o previsto no regulamento do loteame nto quanto aos 
arrumos no sótão, dado que o mesmo prevê que seja a tribuído um arrumo por 
fracção; 

4.5 prevê ao nível da cobertura uma volumetria exce ssiva para a caixa de 
escadas; 

4.6 não é esclarecedor do disposto nos art.º s 110º  e 112º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente às con dutas de evacuação de fumos e 
gases provenientes de combustão, no que se refere à  independência das condutas do 
fogão e do esquentador, assim como a sua inclinação  máxima. 

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 processo, deverá 
reformular a cota de soleira de acordo com as alter ações ao loteamento aprovadas em 
reunião de Câmara de 21/06/2000 (soleira r/c = 47.5 ) e apresentar elementos de modo a 
dar cumprimento aos motivos que estiveram na origem  da proposta de indeferimento. 

** 

N.º2530/00 PROC.º N.º 957/2000 - (fl. - 30) 
De MARTINS & GAMEIRO, LDA, residente na avenida Marquês de Pombal, 

Lote 4 – r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 25 – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/09/2000, 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: 

1.º não é apresentada planta à escala 1/1000 em ori ginal dos serviços da 
Câmara (carta 863); 

2.º os cortes apresentados não indicam o perfil ori ginal do terreno, assim 
como os perfis do arruamento e acesso confinantes, com indicação das cotas 
altimétricas previstas no loteamento; 

3.º o projecto: 
3.1 não cumpre o art.º 67º do Regulamento do Plano Director Municipal, 

relativamente ao número de estacionamentos em cave;  
3.2 não prevê pré-definição da estrutura na cave; 
3.3 não é esclarecedor do correcto dimensionamento da rampa de acesso 

de veículos à cave, nomeadamente quanto à sua incli nação e pé-direito livre; 
3.4 não cumpre o art.º 1360º do Código Civil, dado que prevê a abertura de 

vãos junto à estrema Poente; 
3.5 não cumpre o previsto no regulamento do loteame nto quanto aos 

arrumos no sótão, dado que o mesmo prevê que seja a tribuído um arrumo por 
fracção; 
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3.6 prevê ao nível da cobertura uma volumetria exce ssiva para a caixa de 
escadas; 

3.7 não é esclarecedor do disposto nos art.º s 110º  e 112º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente às con dutas de evacuação de fumos e 
gases provenientes de combustão, no que se refere à  independência das condutas do 
fogão e do esquentador, assim como a sua inclinação  máxima. 

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. 

** 

N.º2531/00 PROC.º N.º 984/2000 - (fl - 27) 
De CLEMENTINA DA CONCEIÇÃO JORGE, residente em Quinta da Matinha, 

Lote 31 – r/c dt.º, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 20 – Vale da Fonte - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.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; 

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

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

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s mesmos, com indicação do 
perfil original do terreno e de acordo com o art.º 25 do Regulamento do Plano Director 
Municipal. 

** 

N.º2532/00 PROC.º N.º 997/2000 - (fl - 23) 
De ARMINDO GROSSO DA SILVA, residente em Santo Antão - Batalha, 

referente ao projecto de arquitectura de uma moradia e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 8 – Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar corte longitudinal sobre o terreno, com indicação do perfil 
original do mesmo, limites do lote e afastamentos; 
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2.º apresentar planta de localização elaborada sobr e planta à escala 1/1000 
(fornecida pelos serviços da Câmara), de acordo com  o Regulamento Municipal de 
Obras Particulares; 

3.º reformular a localização do acesso de veículos ao lote, de modo a não 
interferir com os estacionamentos previstos no lote amento; 

4.º apresentar elementos esclarecedores dos arranjo s exteriores relativos 
ao acesso de veículos ao interior da moradia, assim  como de eventuais muros de 
suporte de terras; 

5.º reformular as fundações dos muros, de forma a n ão exceder os limites 
do lote; 

6.ºapresentar elementos esclarecedores quanto aos a rt.º s 110º e 112º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente à independência e secção 
das condutas de evacuação de fumos; 

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

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

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

** 

N.º2533/00 PROC.º N.º 1026/2000 - (fl - 49) 
De CURSITEL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE IM ÓVEIS 

LDA, com sede em Carreira d’Água, freguesia de Barosa, referente ao projecto de 
arquitectura de reconstrução de um edifício, situado no Largo de Camões, n.º 11 a 14, 
freguesia de Leiria, destinado a habitação e serviços (escritório). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

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

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

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

3.1 - art.º 22º e art.º 47º (relativamente à dispon ibilidade de água e meios de 
extinção de incêndios); 

3.2 - n.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo na cob ertura); 
4.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 

Decreto-Lei n.º 66/95 de 8 de Abril, nomeadamente: 
4.1 - Capitulo III quanto à caracterização dos elem entos construtivos, no 

que se refere à sua resistência ao fogo; 
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4.2 - prever conveniente controle de poluição de ar , de acordo com o 
disposto nos art.º s 26º e 27º; 

4.3 - controlo da poluição de ar e controlo de fumo  nas câmaras corta fogo 
(art.º s 17º e 18º); 

4.4 - sinalização de segurança (art.º 20º); 
4.5 - câmara retentora nas caves de estacionamento (art.º 47º); 
5.º garantir um afastamento mínimo de 0,40m entre o  esquentador e o 

fogão (de acordo com o Código de Boa Prática de Tec nologia dos Gases 
Combustíveis), com condutas independentes; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2534/00 PROC.º N.º 1032/2000 - (fl - 36) 
De ANTÓNIO JOÃO TORCATO DE SOUSA, residente na Avenida da 

Recuperação, n.º 1200 – Toco, freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura 
uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Loteamento das Trigueiras, 
Lote 48 – 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  21/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a implantação de forma a cumprir os afastamentos 
previstos no loteamento, devendo para o efeito medi r-se o afastamento ao eixo da via 
a partir do plano principal da fachada; 

2.º apresentar corte sobre a totalidade do terreno,  com indicação do perfil 
original do terreno e afastamentos previstos no lot eamento; 

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 reformular as fundações dos muros de vedação de  modo a não 
exceder os limites do lote; 

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. ” 

** 
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N.º2535/00 PROC.º N.º 1033/2000 - (fl - 39) 
De FELICONSTROI LDA, com sede na Rua de Santo António, Lote 31, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar e 
muros de vedação, a levar a efeito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar memória descritiva corrigida, relati vamente ao número total 
de estacionamento público (de acordo com os element os gráficos apresentados); 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada, 
relativamente à área (descontar área a ceder ao dom ínio público) e confrontações 
(deverá confrontar a Norte com caminho público em v ez de serventia), antes do 
licenciamento definitivo; 

3.º apresentar corte A-B de acordo com as plantas a presentadas (a cave 
não está correctamente representada no corte); 

4.º cumprir nomeadamente com o art.º 71º do Regulam ento Geral das 
Edificações Urbanas, relativamente à iluminação da sala; 

5.º apresentar projectos de especialidades 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. ” 

7.º as fundações não poderão exceder os limites da propriedade, no que 
se refere aos muros. 

** 

N.º2536/00 PROC.º N.º 1129/2000 - (fl - 50) 
De LÉNEA MARIA FERREIRA MARQUES, residente na Rua das Oliveiras, n.º 

5 – 1.º D – Boucharia, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
alteração de um estabelecimento comercial (fracção “D”), localizado num bloco sito no Lote 
16 – Urbanização da Boucharia, freguesia de Marrazes, para instalação de um salão de 
cabeleireiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1.º esclarecer a discrepância existente entre as te las finais constantes no 
processo n.º 723/88 e as plantas agora apresentadas , relativamente à sub-cave; 

2.º prever patamar no r/chão entre a porta e as esc adas, de acordo com o 
previsto nos art.º s 15º e 45º do Regulamento Geral  das Edificações Urbanas (cumprir 
em obra); 

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

** 
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N.º2537/00 PROC.º N.º 1171/2000 - (fl - 27) 
De CIMALHA – CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA, com sede em Batalha, 

referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 26 – 
S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta à escala 1/1000 em original d os serviços da Câmara 
(carta 863); 

2.º cumprir o art.º 67º do Regulamento do Plano Dir ector Municipal, 
relativamente ao número de estacionamentos em cave;  

3.º esclarecer a utilização e acessibilidade do com partimento contíguo à 
garagem n.º 16; 

4.º reformular a caixa de escadas de forma a dar cu mprimento ao n.º 2 do 
art.º 14º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo para o efeito garantir que 
tanto as escadas de acesso à cave como as escadas d e acesso aos pisos 
habitacionais, comuniquem directamente com um espaç o que tenha comunicação 
directa com o exterior, nomeadamente o átrio de ent rada; 

5.º apresentar elementos esclarecedores do disposto  nos art. º s. 110º e 
112º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente às condutas de 
evacuação de fumos e gases provenientes de combustã o, no que se refere à 
independência das condutas do fogão e do esquentado r, assim como a sua 
localização e ainda, a localização das ventilações das instalações sanitárias 
interiores; 

6.º esclarecer a localização dos meios de primeira intervenção no combate 
a incêndios nas caves, de acordo com a legenda dos elementos gráficos 
apresentados; 

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

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 
8.1 projecto electromecânico de elevadores; 
8.2  projecto electromecânico de ventilações e exau stões forçadas; 
8.3 projecto de esgotos com rede de drenagem de águ as residuais ao nível 

da cave e sub-cave; 
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, 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 o adiantamento da execução das infra-estruturas do loteamento. 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2538/00 PROC.º INF. N.º 133/98 - (fl. - 53) 
De BETECNA – BETÃO PRONTO S.A.,  com sede na Rua Quinta das 

Palmeiras, n.º 91 – 1.º A-B-C – Torre Madrid - Oeiras, acompanhado de uma carta em 
resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do Código de Procedimento 
Administrativo, referente ao pedido de viabilidade de construção de um conjunto 
habitacional, a levar a efeito em Vale Grande, freguesia Azoia. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não apresent ou quaisquer 
elementos que permitissem obstar aos motivos que es tiveram na origem da proposta 
de indeferimento, delibera, por unanimidade, indefe rir a pretensão ao abrigo do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 63º do Dec reto-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 02/08 /2000, transmitida através do 
ofício n.º 8598, de 29/08/2000, desta Câmara Munici pal. 

** 
N.º2539/00 PROC.º INF. N.º 73/99 - (fl. - 23) 

De DINGE – CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA , com 
sede na Rua 25 de Abril, n.º 427, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação 
da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício 
n.º 10010, de 09/11/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em 
Rêgo D´ Água, freguesia de Marrazes, ao abrigo do d isposto nas alíneas a), b) e d) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelo s motivos já referidos na 
deliberação tomada em 20/10/99, transmitida através  do ofício n.º 10010, de 09/11/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 
N.º2540/00 PROC.º N.º INF. N.º 38/2000 (fl. - 34) 

De ADELINO JÚLIO MORAIS DAS NEVES,  residente na Rua de Tomar – 
apartado 25, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5692, de 
05/06/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade para remodelação de um posto de abastec imento de combustíveis,, a levar 
a efeito na Rua de Tomar, freguesia de Leiria, ao a brigo do disposto nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, d e 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 17/05/2000, transmitida atrav és do ofício n.º 5692, de 
05/06/2000, desta Câmara Municipal. 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2541/00 PROC.º V.H. N.º 8/99 - (fl - 29) 
De FERNANDO FERNANDES GRAÇA,  residente na Rua de Tomar, n.º 69 – 1º 

esq.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação indicando a representante da 
Sr.ª Maria Viana Guarda, referente às obras a realizar para efeitos de beneficiação higiénica 
do prédio situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, 
notificar a representante da proprietária do imóvel , a Sr.ª Deolinda Ferreira Guarda, 
residente na Rua Anjo de Portugal, n.º 22 - casa Lu isa Andaluz – Fátima, 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, para no 
prazo de 60 dias proceder à realização das obras ne cessárias à reparação das 
deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 161/ 99, do qual deverá ser dado 
conhecimento. 

Mais delibera informar, que o não cumprimento do me smo e posterior 
execução das obras mencionadas, se encontra regulam entado no Decreto-Lei n.º 321-
B/90, de 15 de Outubro. 

Delibera ainda, que deverá ser dado conhecimento da  deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 

N.º2542/00 PROC.º V.H.º N.º 67/2000 - (fl. - 12) 
De SILVINO MANUEL PARREIRAS LOPES,  residente na Rua de Setúbal – 

Loja 3, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica da loja 
sita no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 177, de 23/08/2000, delibera, por u nanimidade, notificar o proprietário 
do 1.º andar do edifício, o Sr. Rodrigo Carlos Alme ida Santos Ferreira, residente na 
Rua de Setúbal – Porto Moniz, freguesia de Leiria, nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo, da intenç ão da Câmara em notificá-lo ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 6 4º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, e n.º 1 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 3 21-B/90, de 15 de Outubro, para no 
prazo de 45 dias, proceder à execução das obras de modo a suprir as deficiências 
apontadas no referido Auto de Vistoria, do qual dev erá ser dado conhecimento. 

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

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2543/00 PROC.º PART. N.º 7/2000 - (fl. - 11) 
De GRACIETE DA SILVA TEIXEIRA MOÍNHO,  referente à vistoria para efeitos 

de beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado na Avenida Combatentes da 
Grande Guerra, n.º 73 – 2.º esq.º, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 142, de 26/07/2000, delibera, por u nanimidade, notificar os proprietários 
dos restaurantes instalados no r/chão do edifício a cima referido (Megahamburger e 
Novos), nos termos dos artigos 100º e 101º do Códig o de Procedimento 
Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-l os, para no prazo de 45 dias, 
procederem à execução das obras de modo a suprir as  deficiências apontadas no 
referido 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 (propriet ária do 2.º andar). 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º2544/00 PROC.º LOT. N.º 1/94 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria-Marrazes, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo relativamente ao 
loteamento sito em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2545/00 PROC.º LOT. N.º 24/94 (fl.322) 
De MANUEL DOS SANTOS E OUTROS,  residente em Freiria-Espite, 

acompanhado de um requerimento solicitando a recepção das obras de infra-estruturas do 
loteamento situado em Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 29.9.200 0 delibera, por maioria com a 
abstenção do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alve s autorizar a recepção definitiva 
das infra-estruturas do loteamento uma vez que as m esmas se encontram executadas 
e o cancelamento das Garantias Bancárias que abaixo  se referem. 

- Arruamentos e arranjos exteriores: 

 n.º s 241094, 241095 e 241092 de Esc. 1.988.556$00  cada, emitidas pelo 
BESC SA, n.º 1000032695 de Esc. 1.988.555$00 emitid a pelo BPA SA e 
n.º 740 de Esc. 1.988.555$00 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo CRL. 

- Redes de águas e esgotos: 

 n.º s 241093, 241096 e 241091 de Esc. 886.533$00 c ada, emitidas pelo 
BESC SA, n.º 1000032696 de 886.533$00 emitida pelo BPA SA e n.º 739 
de Esc. 886.533$00 emitida pela Caixa de Crédito Ag rícola Mútuo CRL. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo auto de rec epção.  

** 
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N.º2546/00 PROC.º LOT. N.º 2/95 (fl.313) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDª,  com sede na Avª Marquês de 

Pombal lote 4-r/c dtº em Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção 
definitiva das obras de infra-estruturas do loteamento situado em Casal dos Matos, freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 29.9.200 0 delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, o cancelamento das 
quantias restantes correspondentes às Garantias Ban cárias n.º 359700041 e n.º 
359700042, emitidas pelo BANIF-Banco Internacional do Funchal SA. 

** 

N.º2547/00 PROC.º LOT. N.º 70/95 (fl.489) 
De JOÃO CARLOS PERDIGÃO DA COSTA GUERRA E OUTROS,  

representado pelo seu procurador Dr. Rui Manuel Magalhães Lopes, residente na Avª. 
Marquês de Pombal lote 7-3.º dto em Leiria, solicitando a substituição do lancil calcário por 
lancil de betão pré-fabricado a aplicar no seu loteamento em Quinta da Barreira, freguesia 
de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Obras Municipais e do Departamen to de Urbanismo de 29.9.2000 
delibera por unanimidade, informar que não há incon veniente na substituição 
solicitada, porquanto no local em causa não há qual quer tipo de lancil e a integração 
do loteamento não requer qualquer tratamento especi al. 

** 

N.º2548/00 PROC.º LOT. N.º 18/97 
De AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA,  residente NA r. Com. Almeida 

Henriques em Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo 
relativamente ao loteamento sito em Vale da Mona, freguesia de Parceiros. 

Retirado. 

** 

N.º2549/00 PROC.º LOT. N.º 7/98 (fl.149) 
De ALFREDO DE SOUSA DA BÁRBARA E OUTRO,  residente na R. da Costa 

245 em Janardo-Maceira, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção das 
obras de infra-estruturas do loteamento situado em R. do Rossio-Alqueidão, freguesia de 
Boavista. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 28.9.200 0 delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, a redução da Garantia 
Bancária n.º 99/069/56339 de Esc. 3.563.200$00, emi tida pelo Banco BPI SA, para 10% 
do seu valor que ficará cativo até à recepção defin itiva. 
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N.º2550/00 PROC.º LOT. N.º 30/82 (fl.274) 
De JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS , referente às alterações que pretende 

levar a efeito no loteamento (fase industrial) sito no lugar de Charneca do Bailadouro, 
freguesia de Pousos e que consistem na possibilidade de construção de caves e sótãos 
para estacionamento e arrumos. Pretende-se também alterar a configuração do lote 1, 
atendendo às modificações da rede viária e os lotes 22 e 22A que foram unificados 
passando a constituir apenas um lote. 

Atendendo a que na generalidade são mantidos os par âmetros 
urbanísticos anteriormente estabelecidos para o lot eamento em causa a Câmara, 
depois de analisar o assunto e concordando com a in formação do Departamento de 
Urbanismo de 2.10.2000 delibera, por unanimidade, a provar o projecto de alterações 
acima referido e autorizar a emissão do aditamento ao respectivo alvará, uma vez que 
o processo se encontra devidamente instruído de aco rdo com o estipulado no n.º 3 do 
Art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de Dezem bro. 

** 
N.º2551/00 PROC.º LOT. N.º 10/99 (fl.110) 

De ALBINO GAMEIRO E SILVAS LDª,  com sede na R. da Escola em 
Murzeleira-Albª dos Doze, referente ao loteamento de uma propriedade inserida em área 
habitacional de baixa densidade sita no lugar de Casal das Lavegadas, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 2.10.2000 delibera,  por maioria com a abstenção 
do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves aprovar o projecto de loteamento acima 
referido para constituição de 9 lotes destinados a moradias, condicionado ao 
seguinte: 

1.º - Reformular os estacionamentos junto à futura rotunda, de acordo com 
o ponto 5 da informação prestada pelo Departamento de Obras Municipais; 

2.º - Rectificar as áreas de implantação e das cave s, por forma a que estas 
não sejam superiores às primeiras; 

3.º - Rectificar a cota de soleira do lote 2 por se  verificarem divergências 
entre os desenhos apresentados; 

4.º - Efectuar o pagamento de Esc. 736.848$00 à Câm ara Municipal, como 
compensação por área não cedida para equipamento; 

5.º - Apresentar acordo do proprietário do terreno localizado a Poente da 
Travessa das Lavegadas quanto à alteração da rede v iária; 

6.º - Apresentar os projectos de infra-estruturas n o prazo de um ano, 
devidamente elaborados de acordo com os pareceres d as respectivas entidades. 

Chama-se ainda a atenção que, a área assinalada a v ermelho na planta 
síntese não poderá ser contabilizada como equipamen to, pois trata-se de uma 
permuta com parte do espaço ocupado actualmente com  a Travessa das Lavegadas. 

** 

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 SEIS 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA D A MARTINELA -
ARRABAL – ACTAS DA COMISSÃO DA ABERTURA E ANÁLISE D E PROPOSTAS (9) T 
– 54/00 
N.º2552/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada. 

Apresentaram-se ao concurso os seguintes concorrentes: 

CIMALHA-CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA 
JOÃO C. SANTOS/ CERVITER V. e T.S.A 
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA  
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA  
MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA 
SCAF-SOC.CONST.AQUINO & FILHO, LDA 
MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES, SA. 
ANTÓNIO EMILIO GOMES, LDA 
CIVILVIAS-CONSTRUÇÃO E VIAS,  LDA 
CONSTRUÇÕES J.J.R.FILHOS, LDA 
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 
ECO-EDIFICA-AMB.INF.CONSTRUÇÕES, S.A  

Na primeira parte do acto, na fase de habilitação ( apreciação dos documentos), 
foram admitidos todos os concorrentes com excepção do concorrente MATOS & NEVES, 
LDA. 

Na segunda parte do acto (Admissão das Propostas), foram apresentados os 
seguintes valores: 

CIMALHA-CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA 48.164.320$00 + IVA 
JOÃO C. SANTOS/ CERVITER V. e T.S.A 58.873.600$00 + IVA 
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. 45.862.640$00 + IVA 
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA. 60.883.500$00 + IVA 
 MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. 53.936.000$00 + IVA 
SCAF-SOC.CONST.AQUINO & FILHO, LDA. 68.873.378$00 + IVA 
MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES, SA. 66.077.400$00 + IVA 
ANTÓNIO EMILIO GOMES, LDA. 46.963.500$00 + IVA 
CIVILVIAS-CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA. 46.806.800$00 + IVA 
CONSTRUÇÕES J.J.R.FILHOS, LDA. 58.144.500$00 + IVA 
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 50.881.690$00 + IVA 
ECO-EDIFICA-AMB.INF.CONSTRUÇÕES, S.A. 47.309.200$00 + IVA 

Na terceira parte do acto (Qualificação dos Concorrentes), na Avaliação da 
Capacidade Técnica,  foram todos admitidos. 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

Os valores das propostas estão compreendidos entre os 45.862.640$00 e os 
68.873.378$00  

Todos os concorrentes apresentam proposta para a realização da empreitada para um prazo 
de   1 ano . 
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Tendo em conta o critério de adjudicação  definido para este concurso, a classificação  
obtida por  cada concorrente  e respectiva proposta é a seguinte: 
            Preço    Valor   Total  
        Técnico  

CIMALHA-CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA. 16,82 
JOÃO C. SANTOS/ CERVITER V. e T.S.A 16,91 
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. 18,02 
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA. 13,60 
MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. 16,67 
SCAF-SOC.CONST.AQUINO & FILHO, LDA. 12,32 
MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A. 13,95 
ANTÓNIO EMILIO GOMES, LDA 16,99 
CIVILVIAS-CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA. 17,84 
CONSTRUÇÕES J.J.R.FILHOS, LDA. 17,00 
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 17,68 
ECO-EDIFICA-AMB.INF.CONSTRUÇÕES, S.A. 17,47 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente CONSTRUÇÕES 
ANTÓNIO LEAL, LDA., é o que reúne melhores condições para a execução da presente 
empreitada. 

Assim propõe-se ao dono da obra que a adjudicação da presente empreitada 
seja feita ao referido concorrente pelo valor da sua proposta , no montante de 
45.862.640$00 + IVA.  

Mais se propõe que se proceda à audiência dos concorrentes em conformidade 
com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decreto Lei n.º 59/99. 

A Câmara analisou o assunto e em conformidade com o  constante no 
Relatório da Comissão de Análise de Propostas, deli bera, por unanimidade, 
manifestar a intenção de adjudicar  nos termos do n .º 1, do art.º 110.º do Decreto Lei 
n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da empreitada supra referida, ao concorrente 
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. pelo valor de  45.86 2.640$00 + IVA, por ser o 
que  obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à  audiência dos conco rrentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decr eto Lei n.º 59/99 de 2 de Março.  

** 

REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO IN TEGRADO DOS 
ANDRINOS – POUSOS – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MA IS (9) T 29/99 
N.º2553/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 1.100.550$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.10 0.550$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma REGICONSTROI – CONSTRUÇÃO CIVI L E OBRAS PÚBLICAS, 
LDA. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTES - PAULA CRISTI NA VARGUES 
PEREIRA 
N.º2554/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, motivado por uma rotura da 
fundação do pavimento, no arruamento que dá acesso ao Hipermercado Continente, a partir 
da Rotunda D. Dinis, junto aos semáforos. De acordo com a informação dos serviços 
técnicos do Município, os serviços de conservação da DEMO. procederam posteriormente à 
reparação do pavimento no local da ocorrência. 

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

Se o veículo for propriedade de empresário em nome individual, 
profissional liberal ou sociedade comercial a Câmar a não indemnizará o valor 
correspondente ao IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MANUEL PEREIR A JÚNIOR 
N.º2555/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, motivado pelo deslizamento 
de uma pedra de dimensões médias que embateu na viatura do requerente , e que se 
encontrava aparcada no local da ocorrência. De acordo com a informação dos serviços 
técnicos do Município, o acidente deveu-se aquando da limpeza da encosta da Sr.ª da 
Encarnação efectuada pelos funcionários desta autarquia. 

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

Se o veículo for propriedade de empresário em nome individual, 
profissional liberal ou sociedade comercial a Câmar a não indemnizará o valor 
correspondente ao IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE EM - FILOMENA C RISTINA DOS SANTOS 
SILVA 
N.º2556/00 Retirado para melhor análise.  

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - IVO MANUEL DA  CONCEIÇÃO 
CASEIRO 
N.º2557/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, motivado por acidente 
ocorrido em Estrada da Figueira da Foz, lote 29/30, Rego D'Água-Leiria. De acordo com a 
informação do Sr. Comandante dos Bombeiros Municipais, o acidente deveu-se à queda de 
um vaso do andar em cima da viatura do requerente, aquando da intervenção daquela 
corporação para o qual foi solicitada. 

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

Se o veículo for propriedade de empresário em nome individual, 
profissional liberal ou sociedade comercial a Câmar a não indemnizará o valor 
correspondente ao IVA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - ANA CRISTINA CARVALHO VIEIRA 
MARTINS 
N.º2558/00 Presente o pedido de indemnização supra referido, motivado por acidente 
ocorrido em Casal de Matos - Pousos-Leiria. De acordo com a informação do Departamento 
de Obras Municipais, o acidente deveu-se a falta de sinalização adequada de obras na via, 
levadas a efeito pelos SMAS. 

A Câmara, face à informação, delibera por unanimida de enviar o referido 
processo aos SMAS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

CONCURSO PÚBLICO PARA SANEAMENTO DOS ESGOTOS DOMÉST ICOS NA 
FREGUESIA DE PARCEIROS – REDE DE CAMARINHOS (DA-47)  
N.º2559/00 Presente o ofício n.º 5969, de 14 de Setembro de 2000, dos SMAS, solicitando à 
Câmara Municipal a ratificação da deliberação do Conselho de Administração daqueles 
Serviços, tomada em reunião realizada em 31 de Agosto, de 2000, respeitante à 
adjudicação da empreitada em epígrafe à Firma SCAF – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 
AQUINO & FILHO, LD.ª, pelo valor de 41.621.252$00 (quarenta e um milhões, seiscentos e 
vinte e um mil, duzentos e cinquenta e dois escudos) + IVA valor este corrigido nos termos 
do n.º 2 do artigo 76.º do Dec. - Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e prazo de execução de 365 
dias. 
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A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade: 

1 - Ratificar a deliberação do Conselho de Administ ração dos SMAS. 
tomada em reunião de 31 de Agosto de 2000, que adju dicou à Firma SCAF – 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AQUINO & FILHO, LD.ª, nos termos do n.º 1 do art.º 
110.º, do Decreto - Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a  empreitada de “SANEAMENTO DOS 
ESGOTOS DOMÉSTICOS NA FREGUESIA DE PARCEIROS – REDE  DE CAMARINHOS , 
pelo valor de 41.621.252$00 (quarenta e um milhões,  seiscentos e vinte e um mil, 
duzentos e cinquenta e dois  escudos) + IVA valor e ste corrigido nos termos do n.º 2 
do artigo 76.º do Dec. - Lei n.º 59/99, de 2 de Mar ço,  e prazo de execução de 365 dias. 

2 – Dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

** 

CONCURSO PÚBLICO PARA ARREMATAÇÃO DA EMPREITADA DE REFORÇO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO ARRABAL E SOUTOCICO E CONC LUSÃO DA REDE 
DE ESGOTOS DOMÉSTICOS (DA-47) 
N.º2560/00 Presente o ofício n.º 5968, de 14 de Setembro de 2000, dos SMAS, solicitando  
à Câmara Municipal a ratificação da deliberação do Conselho de Administração daqueles 
Serviços, tomada em reunião realizada em 31 de Agosto, de 2000, respeitante à 
adjudicação da empreitada em epígrafe à Firma ASIBEL – SOCIEDADE DE 
CONSTRUÇÕES, LD.ª, pelo valor de 102.360.000$00 (cento e dois milhões, trezentos e 
sessenta mil escudos) + IVA e prazo de execução de 365 dias. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade: 

1 - Ratificar a deliberação do Conselho de Administ ração dos SMAS, 
tomada em reunião de 31 de Agosto de 2000, que adju dicou à Firma ASIBEL – 
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª nos termos do n.º 1 do art.º 110.º do Decreto - 
Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a empreitada de “  REFORÇO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA AO ARRABAL E SOUTOCICO E CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTOS 
DOMÉSTICOS, pelo valor de 102.360.000$00 (cento e d ois milhões, trezentos e 
sessenta mil escudos) + IVA e prazo de execução de 365 dias. 

2 – Dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

** 

FARMÁCIAS – MAPAS DE TURNOS DE SERVIÇO PARA O ANO 2 001 
N.º2561/00 Presente o ofício n.º. 14668, de 15 de Setembro/2000, da Sub-Região de Saúde 
de Leiria, enviando à Câmara  para efeitos de emissão de parecer, os Mapas de Turnos de 
Serviço das Farmácias sediadas na cidade de Leiria e na freguesia de Maceira. 

A Câmara tomou conhecimento e com base no disposto no n.º 2 do  artigo 
13.º da Portaria n.º 256/81, de 10 de Março, com a nova redacção dada pela Portaria n.º 
146/96, de 7 de Maio, delibera, por unanimidade, in formar que nada tem a opor aos 
Mapas de Turnos de Serviço apresentados. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º2562/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a quatro de Outubro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 567.321.704$00 sendo de Operações 
Orçamentais 450.930.544$00 e de Operações de Tesouraria 116.391.160$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

COBRANÇA EM DUPLICADO REFERENTE À OCUPAÇÃO DO LUGAR  N.º 11 DE 
VENDA AMBULANTE NA PRAIA DO PEDRÓGÃO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA 
SENHORA PRESIDENTE DE 15.09.2000 
N.º2563/00 Presente a ordem de pagamento em epígrafe para ratificação do Despacho da 
Senhora Presidente de 2000.09.15, para restituição da quantia de 26.880$00 a João Davide 
Reis Nascimento, por ter sido cobrado em duplicado o montante referente à ocupação do 
lugar n.º 11 de venda ambulante na Praia do Pedrógão. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o Des pacho de 2000.09.15, da 
Ex.ma Senhora Presidente a autorizar a restituição da quantia de 26.880$00 a João 
Davide Reis Nascimento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PUBLICIDADE – (RATIFICAÇÃO) CNEMA – CENTRO NACIONAL  EXPOSIÇÕES (TL-24-
16) 
N.º2564/00 Presente o fax do Centro Nacional de Exposições, em Santarém, solicitando 
autorização para colocação de faixas publicitárias neste concelho. 
Do  processo consta o Despacho de 27/09/2000, do Ex.mo Vereador Vítor Lourenço, a 
autorizar o solicitado. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho de 27/09/2000, 
do Ex.mo Sr. Vereador Vítor Lourenço a autorizar a colocação de 3 faixas publicitárias 
na área deste concelho, em estradas municipais ou a rruamentos urbanos, com a 
condição de as mesmas serem retiradas logo após a r ealização do evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LD.ª (3-2 4-16) 
N.º2565/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na Rotunda da Almuinha Grande, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 14/06/2000. 
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PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LD.ª (3-2 4-16) 
N.º2566/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na Rotunda D.Dinis, freguesia de Leiria. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 14/06/2000. 

** 

PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LD.ª (3-2 4-16) 
N.º2567/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na Av. 25 de Abril, freguesia de Leiria. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 14/06/2000. 

** 

PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LD.ª (3-2 4-16) 
N.º2568/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar frente à Estação de Serviço da Shell, 
Almuinha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 14/06/2000. 

** 

PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LD.ª (3-2 4-16) 
N.º2569/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar frente ao Intermarché, Olhalvas freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA, delibera, por unanimidade, manter o 
indeferimento pelos mesmos motivos constantes da su a deliberação de 14/06/2000. 

** 

PUBLICIDADE – SHELL PORTUGUESA, LDA (TL-24-16) 
N.º2570/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para instalação de painel promocional no seu posto de abastecimento sita na Estrada 
Nacional 113, lugar de Cardosos e freguesia de Arrabal. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  na condição indicada 
pelo ICERR, que deverá ser transmitida à requerente . 



 

CMLeiria/Acta n.º 34 de 2000.10.04 

.001663-(41)

PUBLICIDADE – ANIBAL FRANCISCO MADEIRA (TL-24-16) 
N.º2571/00 Presente o processo referenciado em epígrafe, em que o requerente requer 
licenciamento para reclamos luminosos, a colocar no seu posto de abastecimento sito na 
Estrada Nacional 109 ao Km 150.514, freguesia de Monte Redondo. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  na condição indicada 
pelo ICERR, que deverá ser transmitida ao requerent e. 

** 

PUBLICIDADE – MEDICORTES – CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA,  LDA (TL-24-16) 
N.º2572/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para chapa publicitária, a colocar nas suas instalações sitas na R. Nossa Senhora da 
Gaiola, 2, r/c, lugar e freguesia de Cortes. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL (TL-24-19) 
N.º2573/00 Presente a informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à anulação 
das certidões de dívida com os conhecimentos n.º 367 e 3999 do ano 2000, no valor de 
695$00 cada, do Sr. Joaquim André Alfaiate, residente na Rua Gente da Vieira, n. 20, 
freguesia e concelho de Marinha Grande, em virtude de as mesmas já terem sido liquidadas. 

A Câmara delibera por unanimidade anular as certidõ es de dívida. 

** 

ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL (TL-24-19) 
N.º2574/00 Presente a informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à anulação 
das certidões de dívida com os conhecimentos n.º 111 e 112 do ano 2000, no valor de 
1.390$00 cada, do Sr. José Manuel Azevedo Venâncio, residente na Rua D. Dinis, n. 37, em 
Valado de Frades, freguesia e concelho de Nazaré, em virtude de as mesmas já terem sido 
liquidadas. 

A Câmara delibera por unanimidade anular as certidõ es de dívida. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - ALBERTO GONÇALVES SA BINO (3-24-20) 
N.º2575/00 Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Est. da 
Nazaré, Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no Café/Restaurante "Dallas" , sito em Cerca, Maceira, para os dias 6, 7, 13, 
14, 20, 21, 27 e 28 de Outubro do corrente ano. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar: 
1 - A realização do referido espectáculo, devendo p ara o efeito pagar 

previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de 6.985$00, bem como 
promover o seu encerramento até às 02 horas, ficand o a encargo do requerente a 
limpeza do recinto na área envolvente; 

2 – Fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 d a actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3 – Comunicar ao Governo Civil e à GNR para reforça r o patrulhamento; 
4 – Comunicar ao Delegado da Direcção-Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – JOSÉ CARLOS FORTUNAT O ALMEIDA 
JOAQUIM (3-24-20) 
N.º2576/00 Presente o requerimento de José Carlos Fortunato Almeida Joaquim, residente 
em Covinha, Est. Pinheiro, lote 78, 2º A Esqº, Marrazes, solicitando Licença Acidental de 
Recinto para espectáculos de música ao vivo no seu estabelecimento de Cervejaria, sito na 
Rua Conde Ferreira, 24, freguesia e concelho de Leiria, para o dia 7 de Outubro do corrente 
ano. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar: 
1 - A realização do referido espectáculo, devendo p ara o efeito pagar 

previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de 6.985$00, bem como 
promover o seu encerramento até às 02 horas, ficand o a encargo do requerente a 
limpeza do recinto na área envolvente; 

2 – Fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 d a actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3 – Comunicar ao Governo Civil e à PSP para reforça r o patrulhamento; 
4 – Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

VOTO DE AGRADECIMENTO 
N.º2577/00 A Câmara, considerando que no último mês  foi desligado do serviço, para 
efeitos de aposentação, o trabalhador BERNARDO FERN ANDES, que ao longo de 
vários anos deu a sua colaboração em prol do enriqu ecimento do Município, delibera 
por unanimidade expressar em acta um voto de agrade cimento pela dedicação e 
disponibilidade demonstradas ao longo dos anos, ass im como a lealdade, espírito de 
colaboração, zelo e honestidade com que sempre dese mpenhou as suas funções. 

** 
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VOTO DE PESAR 
N.º2578/00 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar à família do fu ncionário desta Câmara 
Municipal, Elísio Quitéria Pedrosa, falecido no dia  26 de Setembro de 2000, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade concordar. 

** 

FACTURA N.º 6 849, DE 99-02-18 DO VALOR DE 147.562$ 00, DO CENTRO 
HOSPITALAR S. FRANCISCO, SA. 
N.º2579/00 Presente a factura mencionada em epígrafe que por lapso não seguiu para os 
Serviços Financeiros. 

A Câmara delibera por unanimidade mandar pagar a fa ctura em causa. 

O Senhor Vereador Raul Castro  apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

“Somente porque a Câmara deve ser “Pessoa de Bem”, votei a favor deste 
pagamento. 

No entanto, acho que nesta data é vergonhoso que ainda apareçam facturas do 
ano anterior, que estavam perdidas e que evidenciam a desorganização dos serviços, com 
os inerentes prejuízos para os fornecedores desta Autarquia.” 

** 

ABERTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES VIEIR A AOS SÁBADOS À 
TARDE 
N.º2580/00 Presente a informação da Técnica Superior de Biblioteca e Documentação 
Principal Dra. Ângela Pereira, que abaixo de transcreve: 

“ASSUNTO: Abertura da Biblioteca Municipal Afonso L opes Vieira aos Sábados à 
tarde 

Como já é habitual, a Biblioteca Municipal entre os meses de Outubro e Maio 
abre os seus serviços ao público, num regime de horas extraordinárias. A experiência dos 
anos anteriores revelou-se positiva e os pedidos de reabertura ao fim de semana começam 
logo a surgir no final das férias de Verão devido à necessidade crescente dos munícipes 
quererem usufruir deste serviço fora dos horários tradicionais das Instituições Públicas. 

Para este motivo, a Biblioteca volta a propor um calendário de abertura mais 
alargado que terá início em Outubro e terminará no último Fim-de-semana de Maio do 
próximo ano - em anexo estão descriminados os Sábados que propomos abrir ao público 
(no total serão 28). 

Para este ano propomos a continuação do mesmo horário que seria o seguinte: 
• Para os funcionários: 14.45 até às 18.45 (possibilitava o registo dos jornais e 

revistas de fim-de-semana e a arrumação de alguns materiais) = 4 horas de 
trabalho. 

• Para o público: 15.00 às 18.30 ( a porta fechava ao público às 18.30 – os 15 
minutos seriam para os leitores presentes saírem e fazerem as suas requisições) 



 

CMLeiria/Acta n.º 34 de 2000.10.04 

.001666-(44)

Por esta razão, solicitamos o parecer e a autorização de V. Ex.ª no sentido de 
concordar que os funcionários da Biblioteca Municipal realizem trabalho extraordinário em 
sistema de rotatividade, em dia de Descanso Complementar (Sábado). 

CALENDÁRIO DE ABERTURA DA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES VIEIRA 

SÁBADOS DAS 15.00 ÀS 18.30 HORAS  
 

2000  2001 

OUTUBRO  JANEIRO 

� 14/10  � 6/1 

� 21/10  � 13/1 

� 28/10  � 20/1 

  � 27/1 

NOVEMBRO  FEVEREIRO 

� 4/11  � 3/2 

� 11/11  � 10/2 

� 18/11  � 17/2 

� 25/11  � 24/2 

DEZEMBRO  MARÇO 

� 16/12  � 3/3 

  � 10/3 

  � 17/3 

  � 24/3 

� 31/3 

  ABRIL  

  � 7/4 

  � 21/4 

  � 28/4 

   

  MAIO 

  � 5/5 

  � 12/5 

  � 19/5 

  � 26/5 
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CALENDÁRIO DE ABERTURA DA  
BIBLIOTECA MUNICIPAL AFONSO LOPES VIEIRA  
SECÇÕES QUE ESTARÃO ABERTAS AO SÁBADO  

1-  Estarão abertos os seguintes serviços: 

• Átrio e Galeria 
• Sala de Leitura Adultos 
• Sala de Leitura Infantil 
• Sala de Audiovisuais 
• Sala de Reservados 

2-  Verificou-se no ano passado ser importante abrir a Cafetaria. Assim, será necessário 
incluir horas extraordinárias para os Auxiliares de Serviços Gerais que terão de assegurar 
este serviço.” 

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

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE MARRAZES – VERBA PARA APETR ECHAMENTO DO 
JARDIM DE INFÂNCIA DE PINHEIROS (DE-15-4) 
N.º2581/00 Presente o ofício N.º 71, do AGRUPAMENTO VERTICAL DE MARRAZES , 
datado de 28-09-2000, solicitando uma verba para apetrechamento da sala polivalente, que 
se destina ao serviço de refeições e actividades sócio educativas (prolongamento de 
horário) no Jardim de Infância de Pinheiros, bem como de alguns materiais necessários que 
não foram contemplados no Caderno de Encargos da obra recentemente efectuada. 

Considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 d o 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 nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 1 9.º da citada Lei é 
competência dos órgãos municipais a “ construção, apetrechamento e manutenção 
dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da red e pública ”, delibera, por 
unanimidade, de acordo com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro proceder à transferência da verba de 250.0 00$00 para o Agrupamento 
Vertical de Marrazes, com destino ao apetrechamento  do Jardim de Infância de 
Pinheiros. 

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA – VERBA DE ARRANQUE PAR A 
DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO SÓCIO-E DUCATIVA (DE-15-
4) 
N.º2582/00 Presente o ofício do JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA , datado de 16-09-2000, 
solicitando uma verba de arranque para aquisição de material de apoio/didáctico para 
desenvolvimento das actividades de animação sócio educativas (prolongamento de horário), 
a desenvolver no referido Jardim no presente ano lectivo. 
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Considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 d o 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 nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 1 9.º da citada Lei é 
competência dos órgãos municipais a “ construção, apetrechamento e manutenção 
dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da red e pública ”, delibera, por 
unanimidade,  de acordo com a alínea b) do n.º 4 do  art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro proceder à transferência da verba de 15 0.000$00, através da Delegação 
Escolar de Leiria, com destino ao Jardim de Infânci a de Azoia, para apetrechamento 
com material didáctico e de apoio às actividades só cio-educativas ali desenvolvidas. 

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DA CARPALHOSA – MUDANÇA  DE TELEFONE 
PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, SITA NO SALÃO PAROQUIAL  - DE 15-4 
N.º2583/00 Presente o ofício do JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DA CARPALHOSA , 
datado de 2000.09.15, solicitando a mudança do telefone do referido Estabelecimento de 
Ensino (do edifício da Escola Primária) para as instalações provisórias sitas no Salão 
Paroquial. 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar proceder   à mudança do 
telefone para as instalações  provisórias do Jardim  de Infância de Souto da 
Carpalhosa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS - PEDIDO DE INSTA LAÇÃO DE TELEFONE - 
(DE 15-4) 
N.º2584/00 Presente um ofício do JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS , datado de 
2000.09.13, solicitando a instalação de telefone no referido Estabelecimento de Ensino. 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar proceder  à instalação de 
telefone no Jardim de Infância de Marinheiros, send o as despesas de utilização da 
responsabilidade do referido estabelecimento de ens ino. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E BEM ESTAR SOCIAL DE S ANTA EUFÉMIA – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - D E 18-4 
N.º2585/00 Presente o ofício da ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E BEM ESTAR 
SOCIAL DE SANTA EUFÉMIA, datado de 05-09-2000, solicitando a cedência gratuita do 
autocarro da CML (37 lugares), a fim de se deslocarem à Marinha Grande, no próximo dia 9 
de Outubro, para um passeio com os idosos da Associação. 

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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO TREZE 

PAGAMENTO DA FACTURA N.º 505073 DE 23/02/98 DO JORN AL “CORREIO DA 
MANHÃ” 
N.º2586/00 Presente a 2.ª via da factura mencionada em epígrafe, referente à publicação do 
Edital n.º 36/98 da Repartição Fiscal, cujo original nunca deu entrada nos Serviços desta 
Autarquia. 

A Câmara Municipal, após análise da factura em epíg rafe, delibera por 
unanimidade mandar pagá-la. 

O Senhor Vereador Raul Castro  apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

“Somente porque a Câmara deve ser “Pessoa de Bem”, votei a favor deste 
pagamento. 

No entanto, acho que nesta data, é vergonhoso que ainda apareçam facturas do 
ano anterior, que estavam perdidas e que evidenciam a desorganização dos serviços, com 
os inerentes prejuízos para os fornecedores desta Autarquia.” 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

2.ª S JORNADAS DA JUVENTUDE 
N.º2587/00 O Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  apresentou a proposta que abaixo se 
transcreve: 

"O que se pretende que sejam?  

As "2ª s JORNADAS DA JUVENTUDE DE LEIRIA" pretendem constituir uma plataforma de 
diálogo e debate de matérias actuais e relevantes para os jovens, num ambiente pedagógico 
e socializante. 

Onde? 

As "2ª s JORNADAS DA JUVENTUDE DE LEIRIA" terão lugar nas instalações da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão, em Leiria, utilizando os seguintes espaços: 

• Auditório 1 
• Auditório 2 
• Sala de Formação (Edifício B) 
• Refeitório 

Quando?  

As "2ª s JORNADAS DA JUVENTUDE DE LEIRIA" encontram-se agendadas para os dias 
14 e 15 de Novembro de 2000 

Para quem?  

Todos os jovens dos 14 aos 30 anos de idade provenientes do/de: 
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• Ensino Complementar - Escolas EB - 3º Ciclo 
• Ensino Secundário - Escolas Secundárias e Colégios 
• Ensino Profissional 
• Ensino Superior 
• Associações Juvenis 
• Associações de Estudantes 
• Agrupamentos de Escuteiros 
• Grupos Informais de Jovens 
• Instituições de Solidariedade Social 
• Clubes/Colectividades do Concelho de Leiria 
• Juntas de Freguesia do Concelho de Leiria 
• IPJ 
• Câmaras Municipais 
• Cidades Geminadas com Leiria 

Como?  

Privilegiando as entidades acima mencionadas, o Pelouro da Juventude pretende oferecer à 
sociedade civil em geral e à Juventude em particular momentos de troca de ideias e 
reflexão, fruto da interacção entre os vários estratos sociais, etários e profissionais que 
estarão presentes. 

Que objectivos?  

• Proporcionar um espaço de convívio e troca de vivências entre jovens 
representativos de diferentes estratos etários, educativos e sociais. 

• Debater matérias de capital importância para a Juventude. 
• Fomentar laços de cooperação entre a Autarquia e o tecido Juvenil. 

Logística  

Espaço 1 
Auditório 1 - Espaço com capacidade para 340 pessoas, onde terão lugar as Sessões 
Plenárias a decorrer durante as manhãs dos dias 14 e 15 de Novembro bem como um dos 
Workshops da tarde de 14 do mesmo mês. 

Espaço 2 
Auditório 2 - Local com capacidade para 80 pessoas, reservado para um dos workshops do 
dia 14 de Novembro 

Espaço 3 
Sala de Formação (Edifício B) - Sala com capacidade para 80 pessoas, onde também terá 
lugar um dos Workshops da tarde de 14 de Novembro. 

Espaço 4 
Refeitório - Área com capacidade para 264 pessoas onde, em regime de rotatividade, terão 
lugar os almoços para os participantes. 
Outros Espaços 
Salas e/ou locais anexos onde ficarão localizados as seguintes actividades: 

• Stand Secretariado 
• Stand Informática 
• Stand EURO - material divulgação 
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• Stand Jovem - Informação/Publicações Juvenis 
• Stand Jornal de Leiria - Informação/Publicações Regionais” 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar a 
proposta em epígrafe. 

** 

PROGRAMA “VIVER ACTIVO” PROTOCOLO COM FACULDADE DE MOTRICIDADE 
HUMANA 
N.º2588/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi presente a minuta de Protocolo 
em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA  
E A FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA 

Entre: 

O Município de Leiria, Pessoa Colectiva de Direito Público número 680002022,  neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno 
Campos Costa, como primeiro outorgante. 

E 

A Faculdade de Motricidade Humana – Núcleo de Exercício e Saúde, Pessoa Colectiva 
número 501621288, representada pelo Presidente do Conselho Directivo, Professor Doutor 
Francisco Carreiro da Costa, como segundo outorgante. 

Âmbito 

Está documentado que a actividade física pode diminuir a morbi e mortalidade. Embora o 
aumento da esperança da vida constitua um fenómeno positivo, receia-se, no entanto, que o 
optimismo gerado por esta tendência revele aspectos de natureza mais quantitativa que 
qualitativa. Esta tendência, comporta consequências económicas e sociais consideráveis. O 
aumento do número de anos com vida saudável e a diminuição do número de anos de 
doença e incapacidade, parece constituir a melhor estratégia para travar a subida de custos 
com a saúde. Neste sentido, preocupações internacionais têm conduzido à tomada de 
decisões, a declarações de princípios e a programas de acção que incitem à 
responsabilização dos governos e da própria sociedade civil nesta matéria. Em harmonia 
com esta intenção genérica de definição de uma política social adequada à resolução dos 
problemas emergentes do aumento do número de pessoas idosas, e talvez, tendo em 
consideração o artigo 72º da Constituição Portuguesa determinando que “a política da 
terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural...”, foi criada em 
1988 pelo Governo Português a Comissão Nacional para a Política da Terceira Idade. O 
articulado da resolução (n.º 15/88) do Conselho de Ministros que justifica a criação e o 
funcionamento desta Comissão na dependência do Ministro do Emprego e Segurança 
Social, é bem ilustrativo do conjunto de projectos e acções de colaboração que são 
necessárias realizar entre serviços do Estado, Autarquias, instituições de solidariedade 
social, organizações não governamentais e outras entidades, de modo a melhorar o estilo 
de vida do idoso. Especial menção merece ainda a sugestão de se estabelecerem projectos 
de colaboração entre alguns destes organismos e as universidades. 
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Objectivos 

Tendo em consideração as razões aduzidas relativamente à importância da actividade física 
no aumento da longevidade e no processo de integração social dos idosos, a Câmara 
Municipal de Leiria propõe-se a:  

 I. Definir um programa de actividade física para a pessoa idosa do Concelho 
de Leiria; 

II. Dinamizar actividades de natureza social no âmbito de Núcleos de Actividade 
Física a serem criados; 

III. Propor acções de natureza comunitária no âmbito do Concelho de Leiria, de 
forma a promover atitudes e hábitos preventivos. 

Competências 

Para a operacionalização dos objectivos atrás definidos, compete ao Núcleo de Exercício e 
Saúde da Faculdade de Motricidade Humana: 

I. Conceber o programa de intervenção; 

II. Organizar reuniões científico - pedagógicas com os técnicos intervenientes no 
programa; 

III. Conceber e organizar os processos de avaliação da aptidão física funcional; 

IV. Colaborar nas acções de divulgação do programa. 

Para a prossecução dos mesmos objectivos compete à Câmara Municipal de Leiria: 

I. Seleccionar e disponibilizar os locais onde serão instalados os Núcleos de 
Actividade Física; 

II. Assegurar as acções de divulgação e promoção para a criação dos Núcleos 
de Actividade Física;  

III. Seleccionar e remunerar os profissionais responsáveis pelo enquadramento 
dos Núcleos de Actividade Física; 

IV. Co - financiar anualmente com a verba de 900 000$00 (novecentos mil 
escudos) as actividades decorrentes das competências do primeiro outorgante; 

V. Este co - financiamento deverá processar-se mensalmente (75 000$00) de 
Setembro a Agosto de cada um dos anos de vigência do presente acordo. 

Duração 

O presente acordo de colaboração será plurianual, com validade de dois anos a ter início em 
Setembro de 2000, renovável automaticamente salvo denúncia de algumas das partes. 

*** 
Celebrado em Leiria aos ___________, em duplicado , de acordo com a deliberação tomada 
na reunião da Câmara Municipal de Leiria de ________________.” 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar o 
protocolo em epígrafe e concederes poderes à Exm.a Senhora Presidente para 
outorga do mesmo. 
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APOIO À REALIZAÇÃO DE “SEMINÁRIO FORMAÇÃO DO DESPOR TO JUVENIL” 
N.º2589/00 Presente o Fax do Instituto Nacional do Desporto - Subdelegação de Leiria, no 
qual é solicitada a colaboração da Câmara Municipal  para a organização de um Seminário 
Distrital em Leiria, no próximo dia 25 de Novembro de 2000, sob o tema “Formação do 
Desporto Juvenil”. 

No referido Fax são solicitados os seguintes apoios: 
- indicação de um elemento da autarquia, para articular a cooperação com referida 

subdelegação do IND; 
- fornecimento de 600 desdobráveis, promocionais e de inscrição; 
- oferta de lembranças do Concelho aos 2 prelectores convidados; 
- oferta de lanche (“Coffee-breack”) a cerca de 200 participantes; 
- custear o pagamento do almoço aos prelectores, caso seja necessário. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar com a 
nomeação do Chefe de Divisão do Desporto, Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas, 
como elemento da autarquia para articular a coopera ção com referida subdelegação 
do IND, bem como com todos os restantes apoios soli citados e, anteriormente, 
referidos. 

** 

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.º2590/00 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

EXPOSIÇÃO “UM BALANÇO DO SÉCULO” 
N.º2591/00 Pelo Senhor Vereador Dr. VÍTOR LOURENÇO  foi presente a proposta que 
abaixo se transcreve: 

“No âmbito do projecto em epígrafe, e devido ao desfile de automóveis clássico 
a realizar no dia 7 de Outubro no período da manhã, torna-se necessário condicionar o 
trânsito entre a rotunda da Almuinha Grande e a rotunda do Arrabalde d’Além, na zona da 
Nova Leiria, por forma a permitir a concentração dos automóveis. 

No final do desfile os automóveis serão concentrados nos seguintes locais: 

- Praça Rodrigues Lobo 
- Largo 5 de Outubro de 1910 
- Largo das Forças Armadas 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar a 
proposta encarregando o Departamento de Obras Munic ipais de dar cumprimento à 
deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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APOIOS A INFRA-ESTRUTURAS – RECTIFICAÇÃO 
N.º2592/00 Por lapso, na deliberação N.º 2377/00 da reunião de 06 de Setembro de 2000, 
foi atribuído um subsídio à Associação Desportiva Recreativa e Cultural Amigos do Vale, no 
valor de 300.000$00, para apoio a infra-estruturas (melhoria de instalações). Solicita-se a 
alteração do nome da Colectividade para : Círculo Cultural Amigos do Vale  – Vale de 
Santa Margarida – Contribuinte n.º 504145282. 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a r espectiva 
rectificação. 

** 

VIII GALA CENTRAL – FM 
N.º2593/00 Com o objectivo de incentivar um evento que se afigura de bastante 
relevância no panorama cultural da Cidade, a Câmara  delibera por unanimidade, 
adquirir 30 bilhetes à Central – FM para a VIII Gal a Central – FM pelo valor de 
105.000$00 a totalidade. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
N.º2594/00 Presente uma carta da Comissão da Comemoração do Dia Internacional do 
Professor, informando que vão comemorar essa data no dia 5 de Outubro e solicitam à 
Câmara um subsídio para concretizar aquele evento. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que de a cordo com a 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 , 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 Comissão Executiva da  Comemoração do Dia 
Internacional do Professor um subsídio no valor de 150.000$00. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

TOPONÍMIA – RECTIFICAÇÕES 
N.º2595/00 Pela Comissão de Toponímia foram presentes algumas alterações a 
deliberações de Câmara: 

Assim: 

- rectificação da deliberação de Câmara de 2000.07.05, referente à atribuição 
do topónimo Travessa Dra. Judite Carvalheiro Fialho dos Santos Barata, sito na Cruz 
D’Areia com o início na Rua da Malaposta e com fim no impasse (Rotunda), devendo 
atribuir-se simplesmente Travessa Dra. Judite Fialho Barata , com a mesma localização; 

- rectificação da deliberação de Câmara de 2000.03.22, referente à atribuição 
do topónimo Rua Primitivo Lopes, com início na Rua dos Romeiros e com fim no impasse 
(zona da Cruz D’Areia), devendo denominar-se Rua Dr. Primitivo Lopes, com a mesma 
localização; 
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- rectificação da deliberação de Câmara de 2000.03.22, referente à atribuição 
do topónimo Travessa Primitivo Lopes, com início na Rua Dr. Primitivo Lopes e com fim no 
impasse, devendo denominar-se Travessa Dr. Primitivo Lopes , com a mesma localização; 

- rectificação da deliberação de Câmara de 2000.03.22, referente à atribuição 
do topónimo Praceta Alcinda Carvalho, com início na Rua dos Romeiros e com fim na 
Praceta (zona da Cruz D’Areia), devendo denominar-se Praceta Dra. Alcinda Carvalho , 
com a mesma localização. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar as 
rectificações acima referidas. 

** 

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: 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE BAROSA – VERBA PARA APETRECHA MENTO 
DO REFEITÓRIO E SALA DE TEMPOS LIVRES  

- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA DE LEIRIA – RELATÓ RIO DE 
CONTAS REFERENTE AO APOIO SOCIAL PRESTADO NO JARDIM  DE 
INFÂNCIA DE LEIRIA (CAPUCHOS) 

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE BAROSA – VERBA PARA APETRECHA MENTO DO 
REFEITÓRIO E SALA DE TEMPOS LIVRES 
N.º2596/00 Presente o ofício N.º 20, do JARDIM DE INFÂNCIA DE BAROSA , datado de 
29.09.2000, solicitando uma verba para apetrechamento do refeitório e sala polivalente, que 
se destina ao serviço de almoço e de actividades sócio educativas (prolongamento de 
horário) a decorrer no referido Jardim, cujas obras de construção se encontram concluídas. 

A Câmara, considerando que nos termos do n.º 10 do art.º 32.º da Lei n.º 
147/97, de 11 de Junho, conjugado com art.º 19.º do  n.º 1 da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, é da sua competência a adaptação e apetre chamento dos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da rede pú blica, delibera, por 
unanimidade, proceder à transferência da verba de 4 80.000$00 para Delegação 
Escolar de Leiria, com destino ao Jardim de Infânci a de Barosa. 

** 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA DE LEIRIA – RELATÓ RIO DE CONTAS 
REFERENTE AO APOIO SOCIAL PRESTADO NO JARDIM DE INF ÂNCIA DE LEIRIA 
(CAPUCHOS) – DE 15-4 
N.º2597/00 Na sequência do bloqueamento da transferência da verba no valor de 
1.968.252$00, para a Associação dos amigos da Criança de Leiria, em deliberação 
camarária n.º 1878/00, de 5 de Junho, referente ao assunto em epígrafe, é presente o 
relatório de contas da Actividade Social desenvolvida por aquela Associação nos anos 
lectivos de 1998/99 e 1999/2000, cujo resumo se apresenta no seguinte mapa. 
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SERVIÇO DE REFEIÇÕES E ACTIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS  PRESTADO A 
35 CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÂNCIA DE LEIRIA 

ANO LECTIVO 1998/1999 ANO LECTIVO 1999/2000 

Total de Despesas – 897.702$00 

Total de Receitas – 1.217.507$00 

SALDO - (+) 319.805$00 

Total de Despesas – 1.751.907$00 

Total de Receitas – * 2.301.355$00 

SALDO - (+) 499.464$00 

* - Inclui as verbas ainda por receber da CML. – 2.º e 3.º trimestres do ano lectivo de 
1999/2000, no valor de Esc.: 1.968.252$00 

A Câmara, após apreciação do relatório de contas, d elibera, por 
unanimidade, proceder à transferência da verba de 1 .468.788$00 para a Associação 
Amigos da Criança de Leiria, para fazer face às des pesas inerentes ao serviço de 
refeições (almoços e lanches), no ano lectivo de 19 99/2000, e proceder à transferência 
da verba de 499.464$00 para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
EB1 n.º 7 de Leiria e Jardim de Infância dos Capuch os, entidade esta que assume a 
Gestão do Apoio Social prestado no Jardim de Infânc ia de Leiria (Capuchos) a partir 
do presente ano lectivo (2000/2001). 

** 

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

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

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, ao quarto dia do mês de Outubro do 
ano dois mil. 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 
 


