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ACTA N.º 31 
Aos seis dias do mês de Setembro do ano de dois mil, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

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

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA 
ALVES, não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.08.30 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

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

939/81 ALEXANDRE GOMES MARQUES 
185/94 MANUEL VÉSTIA RODRIGUES 

2008/95 JOAQUIM MIRA SECO 
995/97 DINORA MARINA DA SILVA GAMEIRO 

1083/97 OLÍMPIA CARVALHO PEREIRA DA QUITÉRIA LOPES 
1085/97 OLÍMPIA CARVALHO PEREIRA DA QUITÉRIA LOPES 

121/99 JAIME PEREIRA FRANCISCO 
487/99 LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
568/99 CONSTRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 
610/99 CONSTRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 
611/99 CONSTRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 
620/99 ANNARELLA – ACADEMIA DE BALLET, LD.ª 

1653/99 IMOBILIÁRIA RODA, LD.ª 
4/2000 ISABEL PEREIRA GAIO OLIVEIRA CLEMENTE 

150/2000 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MATIAS CARREIRA 
172/2000 MÁRIO GRAÇA MENDES 
195/2000 HABICOELHO – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
567/2000 POLIGREEN – CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. 
624/2000 MANUEL PAIVA CARVALHO LOURENÇO 
625/2000 ALBERTINO CARMO MOREIRA LIMA 
682/2000 MANUEL SANTOS ALVES 
748/2000 DOMINGOS JOÃO CARVALHO 
791/2000 DEOLINDA SANTOS GASPAR 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

128/94 JORGE MANUEL FERREIRA PEREIRA ÓRFÃO 
8/2000 ALCINDO DE JESUS PEREIRA 

45/2000 MANUEL JOAQUIM CASEIRO FERREIRA 
52/2000 JOSÉ MANUEL SOBRAL LAURO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS 
DE AGOSTO DE 2000 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

3492/68 JOSÉ VIANA FERREIRA 
2/80 VITOR JOSÉ DA COSTA E SOUSA CARLOS MARTINS 

14/92 ADELINO DA SILVA PEREIRA 
41/96 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS 
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31/97 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS, S.A. 
22/98 FRANCISCO MARIA CARDOSO 

8/00 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS, S.A. 
9/00 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS, S.A. 

PONTO NÚMERO CINCO 

T 108/82 ZICOFA – (ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS) – 3.ª FASE DE 
VENDAS DE LOTES EM HASTA PÚBLICA – PROPOSTA DO VEREADOR DO PELOURO. 

PONTO NÚMERO SEIS 

- VENDA EM HASTA PÚBLICA DE VIATURAS ABANDONADAS 
- SUBSÍDIOS – ACÇÃO SOCIAL 
- TRANSFERÊNCIA – AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE 9 LUGARES PARA A JUNTA 

DE FREGUESIA DOS MILAGRES 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – EUROPOSTER – PUBLICIDADE EXTERIOR ROTATIVA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – LEIRIPÁGINA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD.ª 

PONTO NÚMERO NOVE 

- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 2000/2001 – 
CONCURSO PÚBLICO 

- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 2000/2001 – 
CONCURSO LIMITADO 

- COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA – REFEITÓRIO – ALUNOS DO 1.º CEB DE 
MONTE REDONDO 

- COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS – INDEMNIZAÇÃO POR FURTO NA ESCOLA 
DO 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS 

- JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- RANCHO FOLCLÓRICO “ROSINHAS DE SANTA ISABEL” – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- RANCHO FOLCLÓRICO DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 
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- RANCHO FOLCLÓRICO DE MACEIRA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- SAMVIPAZ – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES RENAIS – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ALTERAÇÃO À MINUTA DO CONTRATO CO TOMÁS TAVEIRA, PROJECTOS, 
ESTUDOS URBANOS E SÓCIO-ECONÓMICOS, SA 

- PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE LEIRIA 
- POLIDESPORTIVO DE AR LIVRE DA A. R. C. D. VALE DO HORTO (EMISSÃO DE 

PARECER) 
- APOIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL VALPEDRENSE - “TORNEIO DE 

FUTEBOL AMADOR 2000” 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DA CIDADE 
DE LEIRIA: DEFINIÇÃO DE NOVAS ÁREAS E CONDIÇÕES DE ESTACIONAMENTO 
PAGO Á SUPERFÍCIE 

PONTO NÚMERO DOZE 

- HOMENAGEM - ANTÓNIO CAMPOS – PROGRAMA 
- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS JULHO/2000 
- PROTOCOLO COM O GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE S. ROMÃO – 

RENOVAÇÃO 
- SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO DO TELHEIRO – MACEIRA 
- APOIOS A INFRA-ESTRUTURAS 

** 
N.º2300/00 A CÂMARA ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU O SEGUINTE MUNÍCIPE: 

O Senhor Manuel Pereira  informou que em Abril pediu uma autorização para 
estacionamento para o filho, tendo-lhe passado uma semana, sido pedida documentação, 
que entregou, não havendo até ao momento não teve qualquer resposta. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho esclareceu que a emissão de 
cartões foi suspensa e que, provavelmente, por lapso não lhe tinham dado essa informação. 

A suspensão da emissão de cartões deveu-se ao facto de estarem a ser 
definidas novas regras e que engloba a criação de um novo modelo de cartão, que vai 
começar a ser distribuído dentro de pouco tempo. O assunto irá ser discutido na reunião de 
hoje. 

A Senhora Presidente  perguntou qual tinha sido o serviço que tinha dado a 
informação. 

O Munícipe respondeu que tinha sido nas Taxas e Licenças. 
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O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  perguntou ainda se o filho vivia 
com o munícipe. 

Tendo respondido afirmativamente, o Senhor Vereador informou que só irá ser 
atribuído um cartão por fogo, caso seja aprovada a proposta apresentada hoje. 

** 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2301/00 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1.ª desejava saber se existe algum protocolo com a Junta de Freguesia das 
Cortes para vir à reunião de Câmara. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que não existe nenhum 
protocolo agendado para esta reunião. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO  respondeu que o Sr. Presidente da Junta o 
informou de um protocolo que tinha assinado, e que falta a Senhora Presidente assinar. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  que iria averiguar. 

2.ª  como está agendado o apoio para a compra de uma viatura para uma Junta 
de Freguesia e como a Junta de Freguesia das Cortes também já pediu apoio para o 
mesmo, queria saber porque não se juntavam os dois pedidos. 

A Senhora Presidente  informou que à Junta de Freguesia das Cortes já foi dado 
em 1999 apoio para a compra de uma e a que foi agora pedida é uma segunda viatura. A 
prioridade, neste momento, é dada às freguesias que ainda não tiveram qualquer apoio. 

** 

N.º2302/00 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as 
seguintes questões: 

1.ª a área envolvente à Escola dos Capuchos está cheia de silvas e de matagal, 
que deviam ser limpos antes de se iniciarem as aulas, para se minimizar a proliferação de 
bicharada ou perigo de fogos. 

A Senhora Presidente informou que todos os anos se manda limpar esse 
espaço. 

O Senhor Vereador António Sequeira informou que existe uma parte que 
pertence a um particular, que nunca limpa, a não ser intimado. 

A Senhora Presidente informou que vai ver como é que esse assunto está. 

2.ª informou que o Jardim de Infância dos Capuchos pretende um pavilhão de 
apoio para o serviço de refeições, sem o qual não pode arrancar com esse serviço mo início 
das aulas 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço  informou que a Dra. Emília, Chefe da 
Divisão da Educação tinha lá ido hoje para analisar a situação. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º2303/00 PROC.º N.º 939/81 - (fl - 317) 
De ALEXANDRE GOMES MARQUES, acompanhado de um pedido de 

alteração de uso de um estabelecimento em nome de FEIRÓS – MINI-MERCADO E 
FRUTARIA, LDA com sede na Rua da Capela, n.º 3 – Telheiro, freguesia de Barreira, para 
instalação de mini-mercado e frutaria na fracção “E” do edifício misto sito na Rua Lino 
António, Lote 41 - Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração de uso da fracção acima referida, devendo 
previamente à emissão da licença efectuar-se vistor ia, nos termos do previsto no 
Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro e art.º 3 0º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro e, 
apresentar acta de condomínio explicitando a altera ção de uso, bem como recibo da 
renda nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 7º d o Decreto-Lei n.º 64-A/2000, de 22 
de Abril. 

** 

N.º2304/00 PROC.º N.º 185/94 - (fl. - 403) 
De MANUEL VÉSTIA RODRIGUES,  residente 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 legalização de alterações 
levadas a efeito num estabelecimento (adaptação de estabelecimento comercial a 
estabelecimento de ensino de línguas estrangeiras), situado na Urbanização Quinta dos 
Capuchos, Lote 1, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta às questões que e stiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro, 
uma vez que: 

1.º na exposição apresentada é referido que se trat a da instalação a 
estabelecimento de ensino de línguas estrangeiras; 

2.º o espaço que agora se pretende afectar à utiliz ação acima indicada, 
insere-se num edifício a que se refere o processo 1 85/94 e encontra-se licenciado com 
uso comercial, de acordo com o indicado na descriçã o da propriedade horizontal 
referente ao mesmo; 

3.º o uso agora proposto é diferente do inicialment e aprovado, já que se 
encontra abrangido por legislação específica, de ac ordo com o disposto na alínea a) 
do n.º 1 do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 414/98 de 3 1/12 (Regulamento de segurança 
contra incêndio em edifícios escolares), sendo igua lmente abrangido pelo Decreto-Lei 
n.º 123/97 de 22/5 (Acessibilidade de deficientes);  
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3.1 a utilização para o solicitado, e de acordo com  os contactos efectuados 
com a Inspecção Geral de Educação, carece de parece r desta entidade, a fim de se 
verificar da existência de condições mínimas para o  funcionamento do mesmo, 
nomeadamente o dimensionamento dos espaços de ensin o e instalações de apoio 
necessárias, consoante o número de utilizadores; 

4.º dado tratar-se de uma utilização diferente da i nicialmente prevista e 
nos termos do disposto no art.º 8º do Regulamento G eral das Edificações Urbanas e 
art.º 30º do Decreto-Lei n.º 445/91 de 20/11, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94 de 15/10, a alteração proposta carece de lic enciamento municipal; 

5.º a utilização proposta, além do acima referido e  dado que o edifício se 
insere em loteamento (processo de loteamento n.º 8/ 77), deverá conformar-se com o 
previsto no alvará referente ao mesmo, situação que  não se verifica; 

6.º não apresenta acta de condomínio relativamente à alteração de uso, 
nos termos do disposto no art.º 1419º e seguintes d o Código Civil, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 267/94 de 25 /10; 

Mais delibera informar que, poderá solicitar a rean álise do processo e caso 
sejam solucionadas as questões acima referidas, ser ão promovidas consultas às 
seguintes entidades:  

- IGE- Inspecção Geral da Educação; 
- IPPAR - Instituto Português do Património Arquite ctónico e Arqueológico; 
- SNB - Serviço Nacional de Bombeiros; 
- Centro de Saúde. 

** 

N.º2305/00 PROC.º N.º 2008/95 (fl - 107) 
De JOAQUIM MIRA SECO,  residente na Rua José Clemente, n.º 25 – Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão, acompanhado de uma exposição referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de ampliação de um edifício, situado no lugar e 
freguesia acima referidos. 

A Câmara, tendo em conta que a exposição apresentad a não vem alterar os 
motivos que estiveram na origem do indeferimento, d elibera, por unanimidade, manter 
o indeferimento da pretensão ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
31/05/2000, que abaixo se transcrevem: 

1.º face ao parecer emitido pela Comissão de Coorde nação da Região 
Centro (do qual se anexa fotocópia); 

2.º deliberações de Câmara anteriores (tomadas em r eunião de 13/08/97, 
18/06/97 e 31/07/96), uma vez que o proposto não cu mpre com o disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal. 

** 

N.º2306/00 PROC.º N.º 995/97 - (fl - ) 
De DINORA MARINA DA SILVA GAMEIRO, residente na Rua João Pereira 

Dias, Lote 2 – cave dt.ª - Quinta de Santo António, freguesia de Leiria, referente ao projecto 
de arquitectura de legalização de alterações levadas a efeito numa moradia, situada na Rua 
do Barro – Arraial - Andrinos, 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  31/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 

1.º prever antecâmara entre a cave e o r/chão, de a cordo com os art.º s 15º 
e 45º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas,  por motivos de higiene e 
salubridade; 

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

** 

N.º2307/00 PROC.º N.º 1083/97 - (fl - 65 
De OLÍMPIA CARVALHO PEREIRA DA QUITÉRIA LOPES, residente em 

Soutocico, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de viabilidade de loteamento de uma 
propriedade, situada em Quinta da Baralha (Pachecas) – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12/07/20 00, delibera, por unanimidade, 
informar que é viável a elaboração de uma operação de loteamento, tendo em conta 
os seguintes parâmetros: 

- área total dos dois terrenos – 13.600m 2; 
- área afecta a Terciário – 5.670m 2; 
- área afecta a Equipamento – 294m 2; 
- área de RAN (Reserva Agrícola Nacional) e REN (Rese rva Ecológica 

Nacional – 7.636m 2 (inclui 5.713m 2 de RAN); 

Índices aplicáveis: 

- Terciário 
5.670m2 X 0,75 (n.º 2 do art.º 53º do Regulamento do PDM) = 4.252.5m2; 

- Equipamento 
294m2 X 0,3 [sub-alínea a3 da alínea a) do n.º 3 do art. º 47º] = 88,2m 2; 

- RAN e REN 
7636m2 X 0,15 [sub-alínea c1 da alínea c) do n.º 3 do art .º 47º] = 1145,4m 2. 

Total de área de construção possível (excluindo cav e) – 5.486,1m2 
Nota: este valor de construção pressupõe que as áre as indicadas com restrições 
legais e servidões sejam cedidas ao município, e co rresponde a um índice global para 
o terreno do requerente de 0,4. 

Cedências: 

- Equipamento: 5.486,1m 2 / 120 X 70 = 3.200m2; 
- Zonas Verdes: 5.486,1m 2 / 120 X 25 = 1143m2; 
- Estacionamento: 13.400 X 5,068% = 679,112m 2; 

- N.º de lugares 679,112m 2 / 20m2 = 34 lugares. 
Tendo em atenção que tem vindo a Câmara em conjunto  com a Comissão 

Paroquial da Igreja de S. Romão a estudar a possibi lidade de implantação daquele 
equipamento nesta zona, elaboraram os serviços uma proposta de ocupação do 
terreno, tendo em conta os parâmetros apresentados e de molde a permitir a futura 
construção daquele equipamento religioso, bem como a possibilidade futura de uma 
nova ligação viária à E.N. 356-2, cuja solução se a nexa e que apresenta os seguintes 
valores:  
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Lote n.º  Área(m 2 )  Cave/est.  R/c Com Piso 1 Piso 2 TC/sc TC/cc N.º Pisos 
           1        733        733        552        396        396      1344      2077 Cv. + 3 
           2        842        842        814        496        496      1806      2648 Cv. + 3 
           3        435        435        290        290        290        870      1305 Cv.+3+sot. 
           4        458       458        325        325        325        974      1432 Cv.+3+sot. 
Totais       2468        2468       1981       1507       1507      4994      7462  

 
lotes      2468 
equip.      3200 
z.verde      5602 
Vias/pass.      2330 
terreno    13600 

Obtemos assim um total de área de construção exclui ndo caves para 
estacionamento de 4.994m 2 a qual corresponde para efeitos do cálculo do índi ce de 
construção aplicado à parcela a 4.874m 2, cujo índice global é de: 

4.874m2/ 13.400m2 = 0,36 
e de  
4.874m2/ 5.670m2 = 0,86 relativamente à área afecta a Terciário. 
Mais delibera, anexar planta com a solução proposta  para o local. 

** 

N.º2308/00 PROC.º N.º 1085/97 - (fl – 66) 
De OLÍMPIA CARVALHO PEREIRA DA QUITÉRIA LOPES, residente em 

Soutocico, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de viabilidade de loteamento de uma 
propriedade, situada em Quinta da Baralha (Pachecas) – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12/07/20 00, delibera, por unanimidade, 
informar que é viável a elaboração de uma operação de loteamento, tendo em conta 
os seguintes parâmetros: 

- área total dos dois terrenos – 13.600m 2; 
- área afecta a Terciário – 5.670m 2; 
- área afecta a Equipamento – 294m 2; 
- área de RAN (Reserva Agrícola Nacional) e REN (Rese rva Ecológica 

Nacional – 7.636m 2 (inclui 5.713m 2 de RAN); 

Índices aplicáveis: 

- Terciário 
5.670m2 X 0,75 (n.º 2 do art.º 53º do Regulamento do PDM) = 4.252.5m2; 

- Equipamento 
294m2 X 0,3 [sub-alínea a3 da alínea a) do n.º 3 do art. º 47º] = 88,2m 2; 

- RAN e REN 
7636m2 X 0,15 [sub-alínea c1 da alínea c) do n.º 3 do art .º 47º] = 1145,4m 2. 

Total de área de construção possível (excluindo cav e) – 5.486,1m2 

Nota: este valor de construção pressupõe que as áre as indicadas com restrições 
legais e servidões sejam cedidas ao município, e co rresponde a um índice global para 
o terreno do requerente de 0,4. 
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Cedências: 

- Equipamento: 5.486,1m 2 / 120 X 70 = 3.200m2; 
- Zonas Verdes: 5.486,1m 2 / 120 X 25 = 1143m2; 
- Estacionamento: 13.400 X 5,068% = 679,112m 2; 
- N.º de lugares 679,112m 2 / 20m2 = 34 lugares. 

Tendo em atenção que tem vindo a Câmara em conjunto  com a Comissão 
Paroquial da Igreja de S. Romão a estudar a possibi lidade de implantação daquele 
equipamento nesta zona, elaboraram os serviços uma proposta de ocupação do 
terreno, tendo em conta os parâmetros apresentados e de molde a permitir a futura 
construção daquele equipamento religioso, bem como a possibilidade futura de uma 
nova ligação viária à E.N. 356-2, cuja solução se a nexa e que apresenta os seguintes 
valores:  

Lote n.º  Área(m 2 )  Cave/est.  R/c Com Piso 1 Piso 2 TC/sc TC/cc N.º Pisos 
           1        733        733        552        396        396      1344      2077 Cv. + 3 
           2        842        842        814        496        496      1806      2648 Cv. + 3 
           3        435        435        290        290        290        870      1305 Cv.+3+sot. 
           4        458       458        325        325        325        974      1432 Cv.+3+sot. 
Totais       2468        2468       1981       1507       1507      4994      7462  
 
lotes      2468 
equip.      3200 
z.verde      5602 
Vias/pass.      2330 
terreno    13600 

Obtemos assim um total de área de construção exclui ndo caves para 
estacionamento de 4.994m 2 a qual corresponde para efeitos do cálculo do índi ce de 
construção aplicado à parcela a 4.874m 2, cujo índice global é de: 

4.874m2/ 13.400m2 = 0,36 
e de  
4.874m2/ 5.670m2 = 0,86 relativamente à área afecta a Terciário. 
Mais delibera, anexar planta com a solução proposta  para o local. 

** 

N.º2309/00 PROC.º N.º 121/99 - (fl - 117) 
De JAIME PEREIRA FRANCISCO, residente em Souto do Meio, freguesia de 

Caranguejeira, acompanhado de elementos em resposta à proposta de indeferimento 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional em banda, a levar a efeito na Rua 13 de Junho -  
Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta do 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 04/09/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco habitacional acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1.º garantir para alargamento da via, estacionament o e passeio, o 
afastamento de 6,80m medidos entre o eixo da via ac tualmente existente e o muro 
limite da propriedade do lado Poente, devendo ceder  o referido espaço ao domínio 
público devidamente infra-estruturado; 

1.1 apresentar planta de implantação rectificada, d e acordo com o acima 
indicado e com indicação das áreas a ceder ao domín io; 

1.2 apresentar certidão da Conservatória rectificad a, face ao espaço a 
ceder acima indicado; 

2.º as portas da antecâmara da garagem deverão abri r no sentido da saída 
da mesma; 

3.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 136 3º do Código Civil, 
relativamente às janelas existentes nos alçados lat erais; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
5.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela EDP Distribuição – 

Energia, S. A. (do qual deverá ser dado conheciment o ao requerente); 
6.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.º2310/00 PROC.º N.º 487/99 - (fl - 322) 
De LUSODOMUS – EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede no 

Loteamento Vale Grande – Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao pedido de reanálise 
do projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 61 – Vale 
Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º solicitar a reapreciação dos projectos de espec ialidade no prazo de 180 
dias; 

2.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. ” 

** 
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N.º2311/00 PROC.º N.º 568/99 - (fl - 281) 
De CONSTRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Rua 

de Fátima, n.º 133 – Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia unifamiliar, situada no Lote 5 – 
Casais 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  31/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, devendo apresentar projecto s de especialidade no prazo de 
180 dias. 

** 

N.º2312/00 PROC.º N.º 610/99 - (fl - 285) 
De CONSTRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Rua 

de Fátima, n.º 133 – Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia unifamiliar, situada no Lote 4 – 
Casais 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  31/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, devendo apresentar projecto s de especialidade no prazo de 
180 dias. 

** 

N.º2313/00 PROC.º N.º 611/99 - (fl - 285) 
De CONSTRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Rua 

de Fátima, n.º 133 – Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia unifamiliar, situada no Lote 3 – 
Casais 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  31/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, devendo apresentar projecto s de especialidade no prazo de 
180 dias. 

** 

N.º2314/00 PROC.º N.º 620/99 - (fl – 154) 
De ANNARELLA – ACADEMIA DE BALLET, LDA,  com sede em Rua de 

Atenas, Lote 11 – r/c – Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos 
em resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao 
projecto de arquitectura de alteração a levar a efeito no r/c de um edifício, situado no Lote 11 
– Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, para instalação de escola de ballet e comércio. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta às questões que e stiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  02/12/99, face à informação da 
Divisão Jurídica de 04/04/2000 (da qual se anexa fo tocópia) e parecer do 
Departamento de Obras Particulares de 14/02/2000 qu e abaixo se transmite: 

Relativamente ao pedido apresentado e, na sequência  das informações 
anteriores destes serviços, considera-se que: 

1.º na exposição apresentada é referido que se trat a da instalação de 
estabelecimento que acumula duas utilizações, escol a de ballet (sem paralelismo 
pedagógico e vocacionada para o aspecto educativo e  lazer) e comércio; 

2.º o espaço que agora se pretende afectar à utiliz ação acima indicada, 
insere-se num edifício a que se refere o processo d e obras n.º 1135/94, e encontra-se 
licenciado com uso comercial, de acordo com o indic ado na descrição da propriedade 
horizontal referente ao mesmo; 

3.º o uso que agora é proposto é diferente do inici almente aprovado, já 
que se encontra abrangido por legislação especifica , a saber: 

3.1 alíneas c) e h) do n.º 2 e n.º 1 do art.º 2º do  Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 
de Maio (relativamente à acessibilidade de deficien tes); 

3.2 alínea a) do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 414/98 , de 31 de Dezembro 
(relativamente à segurança contra incêndios); 

3.3 a utilização para o solicitado, carece de parec er da Inspecção Geral de 
Educação, de acordo com os contactos efectuados com  esta entidade, a fim de se 
verificar a existência de condições mínimas para o funcionamento do mesmo, 
nomeadamente dimensionamento dos espaços e instalaç ões de apoio necessárias, 
consoante o número de utilizadores; 

4.º tratando-se de uma utilização diferente do inic ialmente previsto, nos 
termos do disposto no art.º 8 do Regulamento Geral das Edificações Urbanas e art.º 
30º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, carece o mesmo de  licença municipal; 

5.º a utilização proposta, além do acima referido e , dado que o edifício em 
causa se insere em loteamento (processo Lot. n.º 21 /79), deverá conformar-se com o 
previsto no alvará referente ao mesmo (alvará n.º 4 11/81 e aditamentos seguintes), 
situação que não se verifica; 

6.º não foi apresentada acta de condomínio relativa mente à alteração de 
uso, nos termos do disposto no art.º 1419º do Códig o Civil e seguintes, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 267/94, de 25 de  Outubro. 

** 

N.º2315/00 PROC.º N.º 1653/99 - (fl - 150) 
De IMOBILIÁRIA RODA LDA, com sede na Rua Machado Santos, n.º 9, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura/licenciamento de alterações de um 
bloco habitacional e comercial (alteração do número de garagens e alteração e criação de 
novos vãos na fachada), situado na rua da Cabreira, Lote 14 – Leiria-Gare, freguesia 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido e, autorizar o respectivo lice nciamento nas seguintes condições 
impostas: 

1.º obedecer a todas as disposições regulamentares aplicáveis aos 
condicionamentos anteriormente impostos para a real ização da obra; 

2.º respeitar o projecto, localização e a utilizaçã o prevista para as 
diferentes fracções; 

3.º rebocar, caiar ou pintar com cores suaves e har mónicas; 
4.º apresentar declaração de responsabilidade técni ca pela execução da 

obra (n.º 4 da Portaria n.º 1115 B/94, de 15/12); 
5.º apresentar declaração a que se refere a alínea b) do n.º 1 do art.º 33º 

do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março (alvará); 
6.º apresentar declaração a que se refere a alínea b) do n.º 4 da Portaria 

1115 B/94, de 15/12 (seguro do pessoal); 
7.º colocação de placa identificativa no local da o bra, do técnico 

responsável; 
8.º colocação do aviso de publicidade no local da o bra, de acordo com 

o n.º 1 do art.º 9º do Decreto-Lei n.º 445/91 de 20 /11, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
250/94 de 15/10; 

9.º requerer licença de ocupação da via pública, se  isso se vier a 
verificar (art.º 16º do Regulamento Municipal de Ob ras Particulares da Câmara 
Municipal de Leiria); 

10.º construir tapumes de resguarda de acordo com o  n.º 1 do art.º 56º 
do R.M.O.P. da Câmara Municipal de Leiria; 

11.º requerer licença de utilização (art.º 36º do R .M.O.P. da Câmara 
Municipal de Leiria); 

12.º apresentar Auto de Implantação da Obra, assina do pelo Técnico 
responsável pela mesma, ou pelo proprietário, confo rme o caso; 

13.º fica sujeito às prescrições do Código Civil; 
14.º apresentar garantia bancária no valor de 800.0 00$00; 
15.º retirar vão de iluminação na garagem e reduzir  o acesso à cave, de 

acordo com o previsto no loteamento. 

** 
N.º2316/00 PROC.º N.º 4/2000 - (fl. - 95) 

De ISABEL PEREIRA GAIO OLIVEIRA CLEMENTE,  residente em Estrada de 
Santiago, n.º 105, 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 
5394, de 29/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito na Rua Cidade de Rheine – 
Urbanização Vale da Cabrita, freguesia de Leiria, a o abrigo do disposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/ 91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 10/05/2000, tran smitida através do ofício n.º 5394, 
de 29/05/2000, desta Câmara Municipal. 
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N.º2317/00 PROC.º N.º 150/2000 - (fl - 45) 
De MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MATIAS CARREIRA, residente em Rua 

Monsenhor Joaquim Carreira, n.º 7, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito em Baralha – 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  04/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado na comunicação da EDP Di stribuição - Energia, 
S.A. (do qual deverá ser dado conhecimento ao reque rente), relativamente à linha 
aérea de alta tensão existente no local; 

2.º apresentar planta de implantação cotada ao eixo  do arruamento; 
3.º reformular o projecto no que se refere à altura  do edifício, de modo a 

cumprir com o disposto no art.º 47º do Regulamento do Plano Director Municipal, não 
podendo a mesma exceder 9.50m, devendo ainda reduzi r a altura da cumeeira ao 
mínimo indispensável; 

3.1 poderá prever-se o aproveitamento do vão da cob ertura para arrumos, 
nos termos do previsto no Regulamento do PDM; 

4.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício e zonas a ceder ao domínio púb lico; 

5.º garantir o número de lugares de estacionamento previstos no anexo II 
do Regulamento do PDM (habitação e comércio), (deve rá prever 28 lugares no interior 
da propriedade); 

6.º garantir o cumprimento do disposto nos art.º s 22 e 47º do Decreto-Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente às dis ponibilidades de água e meios de 
extinção de incêndios); 

7.º as portas dos espaços de garagem deverão abrir no sentido da saída 
da mesma; 

8.º cumprir com os art.º s 17º e 18º do Decreto-Lei  n.º 66/95, de 8 de Abril, 
no que se refere ao controlo da poluição de ar e co ntrolo de fumo nas câmaras corta 
fogo, bem como art.º 20º do mesmo Decreto, no que s e refere à sinalização de 
segurança; 

9.º os lugares de estacionamento encravados deverão  ficar afectos à 
mesma fracção; 

10.º prever a cedência ao domínio público do espaço  entre o edifício e o 
arruamento, devidamente infra-estruturado e, aprese ntar certidão da Conservatória 
rectificada em relação ao mesmo. 

11.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias, incluindo 
projecto de drenagem de águas residuais da cave; 

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

** 
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N.º2318/00 PROC.º N.º 172/2000 - (fl. - 34) 
De MÁRIO GRAÇA MENDES, residente na Rua Coronel José Pereira Pascoal, 

n.º 59, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de um pavilhão destinado 
a armazém, a levar a efeito na rua e freguesia acima referidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/08/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

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

1.º foi emitida certidão de localização pela Comiss ão de Coordenação da 
Região Centro, n.º 205 de 06/06/2000 englobando o p resente prédio, não se 
encontrando prevista qualquer construção para o loc al; 

2.º a presente construção, e face ao indicado na ce rtidão de localização 
referida, carece igualmente da apresentação de comp rovativo em como o projecto 
deu entrada devidamente instruído na entidade coord enadora, nos termos do n.º 1 do 
art.º 10º do Decreto-Lei n.º 109/91, de 15 de Março , com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 282/93, de 17 de Agosto: 

3.º de acordo com o parecer emitido pelo ICERR – In stituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qua l deverá ser dado 
conhecimento ao requerente), o acesso deverá efectu ar-se pelo local já anteriormente 
licenciado por esta entidade (parcela de terreno co nfinante), não podendo efectuar-se 
no local indicado em projecto; 

4.º torna-se necessário a regularização do existent e, face ao processo 
885/98, e dado os aspectos indicados na deliberação  de Câmara de 28/04/99. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas b) e g) 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.º2319/00 PROC.º N.º 195/2000 - (fl - 87) 
De HABICOELHO – CONSTRUÇÕES, LDA, com sede em Sobral, freguesia de 

Barreira, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de legalização de 
alterações levadas a efeito num bloco habitacional, situado na Rua Imaculada Conceição - 
Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito no bloco acima referido, devendo a presentar projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias. 

** 
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N.º2320/00 PROC.º N.º 567/2000 - (fl. - 71) 
De POLIGREEN – CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.,  com sede em S. Jorge, 

freguesia de Calvaria de Cima, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 6888, de 
06/07/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no  Lote 20 – Urbanização Nova Leiria, 
freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas al íneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
28/06/2000, transmitida através do ofício n.º 6888,  de 06/07/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2321/00 PROC.º N.º 624/2000 - (fl - 30) 
De MANUEL DA PAIVA CARVALHO LOURENÇO, residente em Rua de 

Alcobaça, n.º 20, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
bifamiliar geminada, a levar a efeito em Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar declaração da ANET com data de valid ade da inscrição; 
2.º reformular a implantação da moradia, de modo a:  
2.1 garantir que a cota de soleira não exceda 1 met ro acima da cota do 

ponto médio da extrema confinante com o arruamento;  
2.2 garantir 10 metros de afastamento ao eixo da vi a; 
3.º reformular as áreas cedidas de modo a garantir o alargamento do 

arruamento para 6 metros, passeio com 1,5 metros e estacionamento com 2,2 metros; 
4.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação das 

áreas cedidas; 
5.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 

quanto às áreas cedidas; 
6.º esclarecer quais as partes comuns, face ao arti go 1421º do Código 

Civil; 
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. ” 
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Mais delibera informar que, para efeito de emissão da licença de utilização, 
deverá verificar-se a execução do passeio, assim co mo a pavimentação do 
estacionamento e do alargamento ao arruamento. 

Delibera ainda que, para efeito de posterior licenc iamento de muros de 
vedação e suporte de terras, deverá apresentar a to talidade dos alçados dos mesmos, 
com indicação do perfil original do terreno. 

** 

N.º2322/00 PROC.º N.º 625/2000 - (fl - 30) 
De ALBERTINO DO CARMO MOREIRA DE LIMA, residente em Rua de 

Alcobaça, n.º 20, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
bifamiliar geminada, a levar a efeito em Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar declaração da ANET com data de valid ade da inscrição; 
2.º reformular a implantação da moradia, de forma a : 
2.1 garantir que a cota de soleira não exceda 1 met ro acima da cota do 

ponto médio da extrema confinante com o arruamento;  
2.2 garantir 10 metros de afastamento ao eixo da vi a; 
3.º esclarecer quais as partes comuns, face ao arti go 1421º do Código 

Civil; 
4.º reformular as áreas cedidas de modo a garantir o alargamento do 

arruamento para 6 metros, passeio com 1,5 metros e estacionamento com 2,2 metros; 
5.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação das 

áreas cedidas; 
6.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 

quanto às áreas cedidas; 
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. ” 

Mais delibera informar que, para efeito de emissão da licença de utilização, 
deverá verificar-se a execução do passeio, assim co mo a pavimentação do 
estacionamento e do alargamento ao arruamento. 

Delibera ainda que, para efeito de posterior licenc iamento de muros de 
vedação e suporte de terras, deverá apresentar a to talidade dos alçados dos mesmos, 
com indicação do perfil original do terreno. 

** 
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N.º2323/00 PROC.º N.º 682/2000 - (fl - 21) 
De MANUEL DOS SANTOS ALVES, residente em Barreiro – Pinheiros, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade, sita no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar requerimento a solicitar o destaque de acordo com a 
legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 448/91 de 29/1 1 e Decreto-Lei n.º 334/95, de 28/12); 

2.º ceder uma faixa com 2,7m e outra com 2,2m ao lo ngo do caminho 
público a Poente e a Sul respectivamente, para alar gamento da rua e passeio 
(apresentar certidão da Conservatória do Registo Pr edial rectificada em relação à área 
antes do licenciamento definitivo e, com o ónus de não fraccionamento averbado); 

3.º apresentar memória justificativa da adequabilid ade do projecto com a 
política de ordenamento do território contida no Pl ano Director Municipal (de acordo 
com a Portaria n.º 1115-B/94, de 15 de Dezembro); 

4.º apresentar termo de responsabilidade com indica ção do cumprimento 
do Plano Director Municipal; 

5.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; 

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. ” 

** 

N.º2324/00 PROC.º N.º 748/2000 - (fl. - 26) 
De DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO, residente na Rua do Carmo, n.º 33, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, 
a levar a efeito no Lote 2 - Madeiras, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/08/2000, 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 7 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 as plantas de implantação (escala 1/500 e 1/200 ), não indicam a 
delimitação do lote; 

2.º os elementos gráficos relativos à implantação a presentam 
incompatibilidades quanto à configuração do lote, f ace ao previsto no loteamento, 
delimitação dos lotes confinantes e antecedentes; 
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3.º a planta de implantação apresentada não está el aborada sobre base 
cartográfica actualizada à escala 1/1000 em origina l e, de acordo com a deliberação de 
câmara de 2/8/95, com indicação das construções exi stentes e respectivos 
arruamentos; 

4.º a área descrita na Certidão da Conservatória do  Registo Predial não 
corresponde ao previsto no loteamento; 

5.º o projecto não cumpre o previsto no loteamento,  nomeadamente: 
5.1 área bruta de construção; 
5.2 área de implantação; 
5.3 número de pisos; 
5.4 número de fogos; 
5.5 afastamentos; 
6.º não é apresentado corte com indicação do perfil  do arruamento 

confinante, limites do lote e perfil original do te rreno, de forma a que se verifique um 
correcto enquadramento face ao previsto no loteamen to, assim como face à 
topografia existente; 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2325/00 PROC.º N.º 791/2000 - (fl. - 36) 
De DEOLINDA SANTOS GASPAR, residente na Rua Francisco Pereira da 

Silva, n.º 9 – 1.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de alteração de uso de um 
estabelecimento comercial, situado na Avenida Marquês de Pombal, Lote 2 – Galerias S. 
José, fracção “BH” – Loja 25, freguesia de Leiria, para instalação de estabelecimento de 
bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/08/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Relativamente ao presente pedido verifica-se que: 
1.º o presente espaço encontra-se licenciado para c omércio, carecendo a 

alteração de uso solicitada de acta de condomínio e xplicitando a aprovação da 
alteração proposta, nos termos do disposto no Decre to-Lei n.º 267/94 de 25 de 
Outubro, não tendo a mesma sido apresentada; 

2.º o indicado como existente, nomeadamente 1º anda r, não se encontra 
de acordo com o projecto aprovado para o local, pel o que deverá apresentar projecto 
de alterações; 

3.º não esclarece quanto à localização da conduta d e extracção de fumos, 
nos termos do previsto nos n.º s 5 e 6 do art.º 12º  do Decreto-Regulamentar n.º 4/99, 
de 1 de Abril; 
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4.º o local em causa insere-se em espaço comercial,  devendo previamente 
regularizar-se a situação relativa ao mesmo no que se refere à segurança contra 
incêndios, de acordo com a deliberação de Câmara de  2/12/99 e, face ao disposto no 
Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 de Novembro. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2326/00 PROC.º INF. N.º 128/94 (fl. - 20) 
De JORGE MANUEL FERREIRA PEREIRA ORFÃO,  residente em Rua de 

Atenas, Lote 18 – r/c esq.º, Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma 
exposição acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente 
ao pedido de informação sobre as condições definidas no Plano de Pormenor da Zona (Rua 
Fábrica do Papel – Leiria), conforme deliberação de Câmara datada de 01/02/95. 

A Câmara, depois de analisar a exposição e tendo em  conta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, por: 

Relativamente ao solicitado no presente processo e,  face ao indicado na 
informação do Gabinete do Plano Director Municipal,  quanto à localização do 
proposto e condicionantes a que se encontra sujeito  face ao Regulamento do Plano 
Director Municipal, e tendo ainda em conta a inform ação emitida pelo Gabinete de 
Reabilitação Urbana, considera-se que: 

1.º a viabilidade referida (deliberação de 01/02/95  – folha 7 do processo), 
não se encontra válida nesta data; 

2.º a construção no local de acordo com o previsto nos estudos do Plano 
de Pormenor da Nossa Senhora da Encarnação não se c onsidera de viabilizar, face ao 
disposto no Regulamento do PDM, já que parte da pro priedade se encontra abrangida 
por Zona de Reserva Ecológica Nacional; 

Mais delibera informar, que caso solicite a reanáli se do pedido, a proposta 
deverá ser reformulada para futura análise e decisã o, partindo dos seguintes 
pressupostos: 

a) cumprir com o disposto no Regulamento do PDM e r estante legislação 
em vigor; 

b) a tipologia de ocupação, e face à não viabilidad e de implementação 
dos estudos previstos no referido plano, deverá ser  reformulada considerando a 
ocupação junto à via, conformando as construções, o  plano marginal dos 
arruamentos confinantes, e não excedendo a cércea d e dois pisos actualmente 
existentes no local; 

c) o pedido deverá ser instruído nos termos do n.º 1 da Portaria n.º 1115-
B/94, de 15 de Dezembro, com memória descritiva, pl antas de implantação, cortes 
esquemáticos definindo cérceas e volumetrias, carec endo o mesmo de parecer por 
parte do Instituto Português do Património Arquitec tónico. 
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N.º2327/00 PROC.º INF. N.º 8/2000 - (fl. - 23) 
De ALCINDO DE JESUS PEREIRA,  residente Rua Central, n.º 681 – Gracios, 

freguesia de Colmeias, 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 6699, de 29/06/2000, 
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 de construção de moradias geminadas, a levar a efeito na Rua das 
Madeiras, Lote 28, freguesia de Marrazes, ao abrigo  do disposto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 07/06/2000, transmitida através do ofício  n.º 6699, de 29/06/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 
N.º2328/00 PROC.º INF. N.º 45/2000 - (fl. - 19) 

De MANUEL JOAQUIM CASEIRO FERREIRA,  residente em Rêgo D’Água, 
Lote 16, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 6895, de 
07/07/2000, 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 de construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na 
Rua dos Filarmónicos, freguesia de Marrazes, ao abr igo do disposto nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91 , de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 21/06/2000, transmitida atrav és do ofício n.º 6895, de 
07/07/2000, desta Câmara Municipal 

** 
N.º2329/00 PROC.º INF. N.º 52/2000 - (fl. - 18) 

De JOSÉ MANUEL SOBRAL LAURO,  residente na Travessa do Campo de 
Futebol, 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 7367, de 
25/07/2000, 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 de ampliação e alteração de uma moradia , situada na Travessa do Campo 
de Futebol, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dis posto na alínea a) 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 05/07/2000, transmitida através do ofício  n.º 7367, de 25/07/2000, desta 
Câmara Municipal. 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃ O DURANTE O MÊS 
DE AGOSTO DE 2000 
N.º2330/00 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Agosto. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2331/00 PROC.º LOT. N.º 3492/68 
De JOSÉ VIANA FERREIRA,  representado pelo seu herdeiro António José Oliva 

da Costa, residente na Rua Nossa Senhora das Dores, 129 em Boavista, acompanhado de 
um requerimento solicitando o cancelamento da Garantia Bancária n.º LAO/29085-MO, 
emitida pelo Banco Português do Atlântico S.A., referente às obras de infra-estruturas do 
loteamento sito em Guimarota. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais em 2 5.8.2000 e Departamento de 
Urbanismo em 31.8.2000, delibera por unanimidade, a utorizar o cancelamento da 
Garantia Bancária acima referida, no valor de Esc. 80.039$70, em virtude das obras de 
infra-estruturas se encontrarem concluídas. 

** 

N.º2332/00 PROC.º LOT. N.º 2/80 (fl. 149) 
De Vítor José da Costa e Sousa Carlos Martins, acompanhado de um 

requerimento de ILDO DA ROCHA SILVA, residente na Rua do Pardieiro, lote 4 em Vidigal-
Pousos, referente à alteração ao lote n.º 4, do loteamento sito na Quinta do Bacalhau em 
Vidigal de Baixo, freguesia de Pousos, do qual é proprietário. 

A alteração pretendida refere-se à área de implantação e de construção do lote 
4, enquadrando-se a mesma nos parâmetros do Plano Director Municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 1.9.20 00 delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao loteamento acima referido, n ão havendo lugar a aditamento, 
uma vez que as especificações ao alvará n.º 390 emi tido ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
289/73 de 6 de Junho, não foram alteradas. 

** 

N.º2333/00 PROC.º LOT. N.º 14/92 (fls. 218/224) 
De ADELINO DA SILVA PEREIRA,  residente em Casal dos Claros, Amor, 

acompanhado de um requerimento solicitando a substituição de materiais a utilizar nos 
passeios, estacionamentos e rampas de acesso do seu loteamento em Costeira-Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes e, de um ofício dos Serviços Municipalizados referente à 
alteração do projecto da rede de esgotos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 31.8.2000 delibera por unanimidade, aprovar a 
alteração do pavimento de calçada à portuguesa do l oteamento em causa, por lajetas 
de betão nos passeios, mantendo o que está previsto  no estacionamento e rampas de 
acesso (calçada à portuguesa de calcário), de modo a permitir a infiltração de água, 
conforme parecer emitido pelo Departamento de Obras  Municipais. 

Mais foi deliberado aprovar a alteração da rede de saneamento, devendo o 
promotor apresentar indicação de quais os terrenos que não lhe pertencem e que são 
atravessados pelo novo traçado do colector, bem com o as respectivas autorizações 
dos seus proprietários para aquele efeito. Deve tam bém rectificar a planta síntese, por 
forma a ser emitido um aditamento ao alvará que con temple as condições impostas 
pelos SMAS, bem como a alteração à implantação do l ote n.º 1, nomeadamente quanto 
ao anexo previsto. 

** 

N.º2334/00 PROC.º LOT. N.º 41/96 (fl. 402) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS,  residente na Rua do centro em 

Casal dos Ferreiros-Arrabal, referente ao loteamento situado em Quinta do Seixo – 
Guimarota, freguesia de Leiria, requerendo a aprovação de um aditamento que consta de 
ajustamentos nos polígonos de implantação dos lotes 5 e 6 e distribuição das áreas dos 
pisos dos mesmos lotes, sem aumento das áreas definidas no alvará. A largura da faixa de 
rodagem do arruamento de acesso à zona de equipamento é alargada na parte confinante 
com o lote 6. 

Os promotores solicitaram também em 5.5.2000 que fosse considerada sem 
efeito a exigência da reunião camarária de 7.7.99 quanto à cedência do lote 11 ou do lote 
12, como compensação de zona verde e de utilização colectiva, uma vez que executou “... a 
plataforma preparando o terreno para implantação do equipamento” e “... o arruamento de 
acesso, estacionamentos e passeios”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 31.8.200 0, delibera por unanimidade, 
autorizar as alterações pretendidas, atendendo a qu e não são alteradas as áreas de 
implantação e de construção definidas no alvará, nã o carecendo portanto de 
aditamento ao mesmo. 

Quanto à exposição apresentada em 5.5.2000, é delib erado manter a 
condição referida na deliberação camarária de 7.7.9 9 quanto à cedência do lote 11 ou 
do lote 12. 

** 

N.º2335/00 PROC.º LOT. N.º 31/97 
De EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em Pocejal-

Vermoil, referente ao loteamento de uma propriedade sita na Quinta da Carvalha, freguesia 
de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 6.9.2000, delibera por unanimidade, aprovar os 
projectos de infra-estruturas do loteamento acima r eferido e autorizar a emissão do 
respectivo alvará, condicionado ao seguinte: 
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1º Ceder as seguintes áreas: 
a) 16.418m2 para arruamentos (incluindo Avenida e Rotunda); 
b) 5.082m 2 para passeios (incluindo Avenida e Rotunda); 
c) 4.228m 2 para estacionamento; 
d) 16.551m 2 para equipamento; 
e) 8.475m2 para zonas verdes; 
f) 770m 2 destinados a caminho pedonal, locais para lixo e a cessos às 

garagens. 
2º Apresentar as Garantias Bancárias abaixo discrim inadas e com a 

cláusula “A Garantia apresentada não cessará em cas o algum sem autorização 
expressa da CML.”: 

a) Esc. 47.053.612$00 a favor da Cenel (rede eléctr ica); 
b) Esc. 13.016.480$00 a favor da Câmara Municipal ( arranjos exteriores); 
c) Esc. 183.039.340$00 a favor da Câmara Municipal (rede viária); 
d) Esc. 27.360.300$00 a favor da Câmara Municipal ( rede águas no 

interior); 
e) Esc. 59.385.000$00 a favor da Câmara Municipal ( rede de águas no 

exterior); 
f) Esc. 65.318.200$00 a favor da Câmara Municipal ( rede de esgotos 

domésticos e pluviais). 
3º Deverá ser efectuado o pagamento de Esc. 9.600.0 00$00 aos Serviços 

Municipalizados, destinados à comparticipação do no vo reservatório. 
4º Dar cumprimento às restantes condições estabelec idas nos pareceres 

emitidos pelas várias entidades e serviços da CML p ara a realização das obras de 
infra-estruturas, as quais deverão ser executadas n o prazo de 18 meses. 

5º Apresentar 10 cópias das plantas anexo I e anexo  II, devidamente 
legendadas e pintadas. 

6º Apresentar fotocópias dos Bilhetes de Identidade  e Números de 
Contribuinte de todos os intervenientes. 

** 

N.º2336/00 PROC.º LOT. N.º 22/98 
De FRANCISCO MARIA CARDOSO,  residente na Rua Cidade de Tokushima, 3-

1º dt º, em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade sita em “Barreira”, Souto do 
Meio, freguesia de Souto da Carpalhosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 1.9.2000 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento acima referido para constitu ição de 3 lotes destinados a 
moradias e autorizar a emissão do respectivo alvará , condicionado ao seguinte: 

1.º Apresentar Garantias Bancárias a favor da Câmar a Municipal de Leiria, 
referente às infra-estruturas viárias no valor de E sc. 1.913.890$00 e rede de águas no 
valor de Esc. 532.000$00; 

2.º Efectuar o pagamento de Esc. 197.106$00 à Câmar a Municipal como 
compensação por área não cedida para equipamento. 

** 
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N.º2337/00 PROC.º LOT. N.º 8/2000 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em 

Pocejal-Vermoil, referente ao loteamento de uma propriedade sita na Quinta da Carvalha, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 6.9.2000 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto do loteamento pretendido (2.ª fase dos lot eamentos da Qtª da Carvalha 31/97, 
8/2000 e 9/2000), condicionado a apresentar os proj ectos de infra-estruturas no prazo 
de um ano, devidamente elaborados de acordo com os pareceres das respectivas 
entidades, incluindo os pareceres do DOM e DAT. 

** 

N.º2338/00 PROC.º LOT. N.º 9/2000 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em 

Pocejal-Vermoil, referente ao loteamento de uma propriedade sita na Quinta da Carvalha, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 6.9.2000 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto do loteamento pretendido (3.ª fase dos lot eamentos da Qtª da Carvalha 31/97, 
8/2000 e 9/2000), condicionado a apresentar os proj ectos de infra-estruturas no prazo 
de um ano, devidamente elaborados de acordo com os pareceres das respectivas 
entidades, incluindo os pareceres do DOM e DAT. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

ZICOFA – (ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS) – 3.ª FASE DE VENDAS DE 
LOTES EM HASTA PÚBLICA – PROPOSTA DO VEREADOR DO PE LOURO 
N.º2339/00 Presente uma proposta do Vereador do Pelouro para a realização da 3ª Fase de 
Venda dos Lotes na Zona Industrial da Cova das Faias. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por unanimidade, de 
acordo com os n.º 1 e 2 do art.º 5º do Regulamento da Zona Industrial da Cova das 
Faias, fixar o preço base de licitação no valor de 10.000$00/m2, admitindo lances de 
100$00/m2, para os lotes 2, 3, 10 e 33. 

Mais delibera que, para os lotes 6, 14, 18, 32, que  não foram vendidos na 2ª 
fase fixar o preço de 11.000$00/m2, 13.400$00/m2, 1 4.000$00/m2 e 12.900$00/m2 
respectivamente admitindo-se lances de 100$00/m2. 

Delibera ainda que a 3.ª Fase de Vendas dos Lotes e m Hasta Pública terá 
lugar no dia 30 de Outubro do corrente ano e que o Regulamento terá alterações. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

VENDA EM HASTA PÚBLICA DE VIATURAS ABANDONADAS 
N.º2340/00 Presente uma informação da DASU na qual dá a conhecer que nas instalações 
das oficinas e armazéns municipais, sitas na Guimarota, encontram-se depositadas em 
parqueamento, várias viaturas que foram removidas da via pública por estacionamento 
abusivo, ou por estarem abandonadas. 

Que dadas as dificuldades em remover mais viaturas da via pública e ainda a 
colocação de materiais e equipamentos em local adequado propõe que se proceda à venda 
em hasta pública das viaturas ali depositadas indicando como valor base de licitação a 
quantia de 200.000$00. 

A Câmara tomou conhecimento e concordando com a pro posta 
apresentada e, considerando que foram cumpridas as formalidades exigidas nos 
artigos 170.º e 172.º do Código da Estrada aprovado  pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 
de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 d e Janeiro, delibera por unanimidade 
e em conformidade com o art.º 173.º do Código da Es trada, mandar proceder à venda 
em hasta pública para sucata, aquelas viaturas remo vidas por estacionamento 
abusivo em via pública. 

Mais delibera que sejam publicadas para o efeito os  respectivos editais, 
marcando-se o dia 2000.10.04 para a realização da h asta pública, fixando-se a base de 
licitação em 200.000$00 (duzentos mil escudos) não se aceitando lanços inferiores a 
5.000$00 (cinco mil escudos). 

** 
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SUBSÍDIOS –ACÇÃO SOCIAL 
N.º2341/00 Presente o mapa de proposta de atribuição de subsídios que abaixo se 
transcreve: 

ENTIDADE PRETENSÃO VALOR ATRIBUIÇÃO 

Conferência de S. Vicente Paulo de 
Monte Real 

Subsídios para aquisição de 
fotocopiadora para auxílio 
dos trabalhos de 
preparação e divulgação 
das actividades promovidas 

489.294$00 500.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo de 
Monte Redondo 

Subsídio para manutenção 
de actividades sócio-
caritativas 

 250.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo das 
Cortes 

Subsídio para manutenção 
de actividades 

 300.000$00 

Associação de Melhoramentos e 
Bem estar Social de Santa Eufémia - 
AMBESSE 

Subsídio para colmatar 
prejuízos derivados do 
assalto às instalações 

483.000$00 350.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo 
dos Parceiros 

Subsídio para 2000  300.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo das 
Colmeias 

Subsídio para instalação de 
2 ramais de água para duas 
famílias carenciadas 

142.304$00 +  

48.204$00 = 

190.508$00 

250.000$00 

Banco Alimentar contra a Fome de 
Leiria 

Subsídio para manutenção 
do espaço e do pessoal 

1.500.000$00 500.000$00 

Associação de Defesa e Apoio à 
Vida 

Subsídio para manutenção 
da Sede e desenvolvimento 
de actividades 

 500.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo do 
Coimbrão 

Subsídio para acabamentos 
exteriores e piso interior na 
habitação de um carenciado 
na Rua do Salgueiro 

500.000$00 500.000$00 

OASIS – Organização de Apoio e 
Solidariedade para Integração Social 

Subsídio para acabamentos 
da obra de construção do 
Lar e CAO da OASIS 

4.325.588$00 4.000.000$00 

(4 prestações) 

Analisada a proposta e tendo em conta que nos termo s da alínea h) do n.º 1 
do art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  os municípios dispõem de 
atribuições do domínio da acção social , delibera por unanimidade, e de acordo com 
os n.º s 1 e 3 do art.º 23.º da supracitada Lei e c om a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da 
Lei n.º 16/99 de 18 de Setembro, atribuir os subsíd ios de acordo com o mapa em 
epígrafe. 
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TRANSFERÊNCIA – AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE 9 LUGAR ES PARA A JUNTA 
DE FREGUESIA DOS MILAGRES 
N.2342/00 Presente o ofício ref.ª 123/04 da JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES  que 
por a freguesia em termos geográficos ser bastante dispersa e para utilização em várias 
actividades que estão a desenvolver na freguesia tais como: 

- transporte de crianças para o Jardim de Infância e respectivo apoio 
alimentar; 

- transporte de idosos para tratamentos, actividades culturais e apoio 
domiciliário com a colaboração do Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio; 

- Transporte de atletas das camadas jovens 
Solicita o apoio para a compra de um viatura de novo lugares, pelo que juntam enviam 
orçamento. 

A Câmara analisado o assunto delibera por unanimida de, atribuir uma 
comparticipação financeira à Junta de Freguesia dos  Milagres no valor de 
1.500.000$00, para aquisição de uma viatura de 9 lu gares, a transferir mediante a 
apresentação do comprovativo da compra. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º2343/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a seis de Setembro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 380.581.759$00 sendo de Operações 
Orçamentais 269.041.020$00 e de Operações de Tesouraria 111.540.739$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – EUROPOSTER – PUBLICIDADE EXTERIOR ROT ATIVA, LD.ª TL-24-16 
N.º2344/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para um painel publicitário, a colocar na Rotunda de acesso ao IPL e Centro comercial 
Continente, em Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade, deferir o pedid o. 

** 
PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª TL-24-16 
N.º2345/00  Presente o pedido da Firma Cartaz de Portugal - Publicidade, Ld.ª, com sede 
em Estrada de Coselhas, Ed. Vale Leitão, Lote B - 1.º d.º - Coimbra, solicitando autorização 
para colocação de Painel Publicitário em R. das Olhalvas, junto ao muro da Escola de 
Enfermagem, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e com base n o perecer do ICERR, 
que deverá ser transmitido à requerente, delibera, por unanimidade, notificar a 
requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo (Audiência dos interessados), da int enção da Câmara indeferir a 
pretensão. 
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PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª TL-24-16 
N.º2346/00 Presente o pedido da Firma Cartaz de Portugal - Publicidade, Ld.ª, com sede em 
Estrada de Coselhas, Ed. Vale Leitão, Lote B - 1.º d.º - Coimbra, solicitando autorização 
para colocação de Painel Publicitário na rua de acesso ao Continente, entre a rotunda D. 
Dinis e a rotunda do Continente, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e com base n o perecer do ICERR, 
que deverá ser transmitido à requerente, delibera, por unanimidade, notificar a 
requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo (Audiência dos interessados), da int enção da Câmara indeferir a 
pretensão. 

** 
PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª TL-24-16 
N.º2347/00 Presente o pedido da Firma Cartaz de Portugal - Publicidade, Ld.ª, com sede em 
Estrada de Coselhas, Ed. Vale Leitão, Lote B - 1.º d.º - Coimbra, solicitando autorização 
para colocação de Painel Publicitário na rua de acesso ao Continente, entre a rotunda D. 
Dinis e a rotunda do Continente, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e com base n o perecer do ICERR, 
que deverá ser transmitido à requerente, delibera, por unanimidade, notificar a 
requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo (Audiência dos interessados), da int enção da Câmara indeferir a 
pretensão. 

** 
PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª TL-24-16 
N.º2348/00 Presente o pedido da Firma Cartaz de Portugal - Publicidade, Ld.ª, com sede em 
Estrada de Coselhas, Ed. Vale Leitão, Lote B - 1.º d.º - Coimbra, solicitando autorização 
para colocação de Painel Publicitário junto à entrada do Continente, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e com base n o perecer do ICERR, 
que deverá ser transmitido à requerente, delibera, por unanimidade, notificar a 
requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo (Audiência dos interessados), da int enção da Câmara indeferir a 
pretensão. 

** 
PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD. ª TL-24-16 
N.º2349/00 Presente o pedido da Firma Cartaz de Portugal - Publicidade, Ld.ª, com sede em 
Estrada de Coselhas, Ed. Vale Leitão, Lote B - 1.º d.º - Coimbra, solicitando autorização 
para colocação de Painel Publicitário na rotunda  de acesso ao Continente, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e com base n o perecer do ICERR, 
que deverá ser transmitido à requerente, delibera, por unanimidade, notificar a 
requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo (Audiência dos interessados), da int enção da Câmara indeferir a 
pretensão. 

** 
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PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LD.ª TL-2 4-16 
N.º2350/00 Presente o pedido da Firma Arte & Meios - Publicidade, Ld.ª, com sede na Rua 
da Figueira da Foz, 29, Arzila, Coimbra, solicitando autorização para colocação de Painel 
Publicitário junto ao Continente, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e com base n o perecer do ICERR, 
que deverá ser transmitido à requerente, delibera, por unanimidade, notificar a 
requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo (Audiência dos interessados), da int enção da Câmara indeferir a 
pretensão. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL PUBLICIDADE, LD.ª TL24-16 
N.º2351/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de dois painéis publicitários a colocar no cruzamento dos Pousos com a 
Calçada do Bravo, freguesia de Pousos, em 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 05/07/2000 e 
de acordo com o parecer do DU, que deverá ser trans mitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – LEIRIPÁGINA, LD.ª TL-24-16 
N.º2352/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar junto à ponte do Arrabalde da Ponte, 
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 07/06/2000 e 
de acordo com o parecer do DOM, que deverá ser tran smitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD .ª 
N.º2353/00 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2000/2001 – 
CONCURSO PÚBLICO 
N.º2354/00 Presente as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 
apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 
2000/2001, que são do seguinte teor: 
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“Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil, nesta cidade de 
Leiria e Edifício dos Paços do Concelho, pelas dez horas e trinta minutos, reuniram os 
Senhores Margarida  Rosa O. P. R. Martins Dias, Paulo Manuel F. G. Felício e Isabel M.ª 
Sampaio Domingos, os quais constituem o Júri para a abertura das propostas apresentadas 
para TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2000/2001 
- , conforme Edital N.º 122/2000, de 21 de Julho, do qual o primeiro é o seu presidente, a fim 
de procederem ao acto formal de abertura de propostas. 

De harmonia com o disposto no art.º 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 
exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de “Documentos”, tendo-se 
verificado que é a seguinte a lista dos concorrentes, de acordo com a ordem de entrada dos 
invólucros:  

- ANÍBAL PEDROSA SILVA 
- JOÃO BENTO RIBEIRO 
- VIRGÍLIO PEDROSA DOMINGUES 
- AVELINO PEREIRA CORREIA 
- FERRAUTO – AUTOMÓVEIS DE ALUGUER, LDA. 
- JOSÉ ANTÓNIO MENDES 
- ADELINO PEREIRA VIVA 
- ANABELA E RAMIRO, LDA. 

O presidente do júri procedeu à identificação dos concorrentes e dos seus 
representantes, tendo-se verificado que se encontrou presente o Sr. José António Mendes. 

Foi excluído o concorrente João Bento Ribeiro por não ter apresentado os 
documentos constantes das alíneas a) e b) do ponto 8 do programa de concurso. 

Rubricados e guardados os invólucros que continham as propostas, procedeu-se 
à abertura das propostas dos concorrentes abaixo mencionados apresentando os seguintes 
valores: 

N.º 1 - ESCOLA EB 2,3 D. DINIS - LEIRIA 

Transporte de aluna deficiente 
Localidade: Famalicão – Cortes 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 4.500$00/Dia 

N.º 13 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CEB RAINHA SANTA ISABE L DE CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Ervideira e Coimbrão. 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.000$00/Dia 
ADELINO PEREIRA VIVA 2.099$00/Dia 
VIRGÍLIO PEDROSA DOMINGUES 2.600$00/Dia 
ANÍBAL PEDROSA SILVA 4.200$00/Dia 

N.º 14 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CEB RAINHA SANTA ISABE L DE CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Chã da Laranjeira e Marinha - Souto da Carpalhosa 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 1.600$00/Dia 

N.º 15 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CEB RAINHA SANTA ISABE L DE CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 
Localidade: Moinhos de Carvide – Carvide. 
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JOSÉ ANTÓNIO MENDES 1.400$00/Dia 
AVELINO PEREIRA CORREIA 1.699$00/Dia 

N.º 16 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CEB RAINHA SANTA ISABE L DE CARREIRA 

Transporte de  alunos deficientes 
Localidade: Serra Porto de Urso – Monte Real 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 900$00/Dia 
AVELINO PEREIRA CORREIA 1.799$00/Dia 

N.º 17 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CEB RAINHA SANTA ISABE L DE CARREIRA 

Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Lavegadas – Monte Redondo 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 1.200$00/Dia 
ANÍBAL PEDROSA SILVA 2.400$00/Dia 

N.º 18 - ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA MATEUS - LEIRIA 

Transporte de alunos deficientes 
Localidade: Vidigal – Pousos 
FERRAUTO – AUTOMÓVEIS DE ALUGUER , LDA 2.400$00/Dia 

N.º 19 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ  SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Quinta do Banco e Mouratos – Parceiros 
TÁXIS ANABELA E RAMIRO, LDA 3.500$00/Dia 

N.º 20 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂ NDARA DOS OLIVAIS 

Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Mouratos – Parceiros 
TÁXIS ANABELA E RAMIRO, LDA 3.500$00/Dia 

N.º 21 - E.B.M. DE BAJOUCA 

Localidades: Moital e Marinha do Engenho 

ANÍBAL PEDROSA SILVA 1.200$00/Dia 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, a 
Comissão reuniu em sessão reservada e deliberou: 

ADMITIR: Todos os concorrentes. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto 
público encerrando os trabalhos. 

ANÁLISE DE PROPOSTAS 

RELATÓRIO 

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil, pelas onze horas, 
reuniu no Edifício dos Paços do Concelho, a Comissão de Análise de Propostas do 
Concurso para Transportes Escolares – Circuitos Especiais – Ano Lectivo 2000/2001, 
designada pela Ex.mª Senhora Presidente da Câmara em 16/06/2000, para proceder à 
apreciação das propostas admitidas no concurso supra referido, constituída pelos Senhores: 
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- MARGARIDA ROSA O. P. R. MARTINS DIAS, Chefe de Repartição; 
- PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO – Secretário de Apoio Vereador da Educação; 
- ISABEL M.ª SAMPAIO DOMINGOS, Assistente Administrativo Principal; 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 
pela Comissão de Abertura de Propostas, na qual se conclui que dos oito concorrentes 
presentes ao concurso, foi excluído o Sr. João Bento Ribeiro. por não ter apresentado os 
documentos constantes das alíneas a) e b) do ponto 8 do programa de concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, de 
27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar os seguintes circuitos: 

1.1.  
Circuito n.º   1 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES ...................................  4.500$00/Dia 
Circuito n.º 14 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES ...................................  1.600$00/Dia 
Circuito n.º. 18 – FERRAUTO – AUTOMÓVEIS ALUGUER, LDA..... 2.400$00/Dia 
Circuito n.º.  19 – TÁXIS ANABELA & RAMIRO, LDA....................... 3.500$00/Dia 
Circuito n.º. 20 – TÁXIS ANABELA & RAMIRO, LDA........................ 3.500$00/Dia 
Circuito n.º. 21 – ANÍBAL PEDROSA SILVA ................................... 1.200$00/Dia 

Por serem os únicos concorrentes que apresentaram p roposta para a 
execução dos referidos circuitos. 

1.2.  
Circuito n.º    13 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.000$00/Dia 
Circuito n.º.    15 - JOSÉ ANTÓNIO MENDES 1.400$00/Dia 
Circuito n.º.    16 - JOSÉ ANTÓNIO MENDES 900$00/Dia 
Circuito n.º.    17 - - JOSÉ ANTÓNIO MENDES 1.200$00/Dia 

A adjudicação destes circuitos é feita com base no n.º 3.5 da Portaria n.º 766/84, 
de 27 de Setembro, ou seja, por apresentarem o mais baixo preço. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Exm.ª 
Câmara Municipal para conhecimento e decisão”. 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da comissão de análise acima transcrito, delibera, por unanimidade, 
adjudicar os circuitos a cada um dos concorrentes: 

Circuito n.º 1 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES   4.500$00/Dia  
Circuito n.º 13 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.000$00/Dia 
Circuito n.º 14 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES  1.600$00/Dia  
Circuito n.º 15 - JOSÉ ANTÓNIO MENDES 1.400$00/Dia 
Circuito n.º 16 - JOSÉ ANTÓNIO MENDES 900$00/Dia 
Circuito n.º 17 - - JOSÉ ANTÓNIO MENDES  1.200$00/D ia 
Circuito n.º 18 – FERRAUTO – AUTOMÓVEIS ALUGUER, LD A 2.400$00/Dia 
Circuito n.º 19 – TÁXIS ANABELA & RAMIRO, LDA .500$ 00/Dia 
Circuito n.º 20 – TÁXIS ANABELA & RAMIRO, LDA 3.500 $00/Dia 
Circuito n.º 21 – ANÍBAL PEDROSA SILVA  1.200$00/Di a 
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Mais delibera, por considerar urgente, dispensar a audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar t.º 103º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), alterado com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31 de Janeiro. 

** 
TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2000/2001 – 
CONCURSO LIMITADO 
N.º2355/00 Presente as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 
apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 
2000/2001, que são do seguinte teor: 

“No dia um do mês de Setembro do ano de dois mil, nesta cidade de Leiria e 
Edifício dos Paços do Concelho, pelas dez horas e trinta minutos, reuniram os Senhores 
Margarida  Rosa O. P. R. Martins Dias, Paulo Manuel F. G. Felício e Isabel M.ª Pereira 
Ferreira Quintal, os quais constituem o Júri para a abertura das propostas apresentadas 
para o TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 
2000/2001 - , concurso limitado aberto para o efeito, do qual o primeiro é o seu presidente, a 
fim de procederem ao acto formal de abertura de propostas. 

De harmonia com o disposto no art.º 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 
exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de “Documentos”, tendo-se 
verificado que é a seguinte a lista dos concorrentes, de acordo com a ordem de entrada dos 
invólucros:  

- ANABELA & RAMIRO, LDA. 
- JOSÉ ANTÓNIO MENDES 
- HÉLIO MENDES DOS SANTOS 
- ÁLVARO GAMEIRO LOPES 

O presidente do júri procedeu à identificação dos concorrentes e dos seus 
representantes, tendo-se verificado que não se encontra presente qualquer concorrente ou 
representante acima referido. 

Rubricados e guardados os invólucros que continham as propostas, procedeu-se 
à abertura das propostas dos concorrentes abaixo mencionados apresentando os seguintes 
valores: 

N.º 1 - ESCOLA EB 2,3 D. DINIS - LEIRIA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Barreiros – Amor 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.999$00/Dia 
ANABELA & RAMIRO, LDA 3.500$00/Dia 

N.º 2 - ESCOLA EB 2,3 D. DINIS - LEIRIA 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Mata da Bidoeira – Bidoeira de Cima 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 3.995$00/Dia 
HÉLIO MENDES DOS SANTOS 4.522$00/Dia 
ÁLVARO GAMEIRO LOPES 3.900$00/Dia 
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N.º 4 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE MARRAZ ES 
Transporte de aluno deficiente 
Localidade: Amor 
JOSÉ ANTÓNIO MENDES 3.495$00/Dia 
ANABELA & RAMIRO, LDA 3.500$00/Dia 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, a 
Comissão reuniu em sessão reservada e deliberou: 

ADMITIR: Todos os concorrentes. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público 
encerrando os trabalhos. 

ANÁLISE DE PROPOSTAS 
RELATÓRIO 

No dia um do mês de Setembro do ano de dois mil, pelas onze horas, reuniu no 
Edifício dos Paços do Concelho, a Comissão de Análise de Propostas do Concurso para 
Transportes Escolares – Circuitos Especiais – Concurso Limitado - Ano Lectivo 2000/2001, 
designada pela Ex.ma Senhora Presidente da Câmara em 28/08/2000, para proceder à 
apreciação das propostas admitidas no concurso supra referido, constituída pelos Senhores: 

- MARGARIDA ROSA O. P. R. MARTINS DIAS, Chefe de Repartição; 
- PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO, Secretário de Apoio Vereador da Educação; 
- ISABEL M.ª PEREIRA QUINTAL, Educadora de Infância; 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 
pela Comissão de Abertura de Propostas, na qual se conclui que dos quatro concorrentes 
presentes ao concurso, foram todos admitidos por não ter apresentado os documentos. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, de 
27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar os seguintes circuitos: 

1.1 

Circuito n.º 22 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.999$00/Dia 
Circuito n.º 23 – ÁLVARO GAMEIRO LOPES 3.900$00/Dia 
Circuito n.º 24 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES 3.495$00/Dia 

A adjudicação destes circuitos é feita com base no n.º 3.5 da Portaria n.º 766/84, de 
27 de Setembro, ou seja, por apresentarem o mais baixo preço. 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Ex.ma Câmara 
Municipal para conhecimento e decisão.” 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da comissão de análise acima transcrito, delibera, por unanimidade, 
adjudicar os circuitos a cada um dos concorrentes: 
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Circuito n.º 22 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.999$00/Dia 
Circuito n.º 23 – ÁLVARO GAMEIRO LOPES 3.900$00/Dia  
Circuito n.º 24 – JOSÉ ANTÓNIO MENDES 3.495$00/Dia 

Mais delibera, por considerar urgente, dispensar a audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar t.º 103º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), alterado com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31 de Janeiro. 

** 

COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA – REFEITÓRIO – AL UNOS DO 1.º CEB DE 
MONTE REDONDO - DE 15-4 
N.º2356/00 Presente o ofício n.º 230/00 do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, datado de 
2000.07.07, acompanhado das facturas de almoços servidos aos alunos da Escola do 1.º 
CEB de Monte Redondo, nos meses de Maio e Junho/00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, proceder à transferência da verba de 
421.090$00 para o Dr. Luís Pereira da Costa, relati va ao serviço de refeições a alunos 
carenciados do 1.º CEB de Monte Redondo . 

** 
COMPANHIA EUROPEIA DE SEGUROS – INDEMNIZAÇÃO POR FU RTO NA ESCOLA 
DO 1.º CEB DE GÂNDARA DOS OLIVAIS - DE 45-2 
N.º2357/00 Presente um ofício da Companhia Europeia de Seguros, datado de 2000.07.18., 
referente ao pagamento da indemnização por furto ocorrido na Escola do 1.º CEB de 
Gândara dos Olivais. 

A Câmara, delibera, por unanimidade transferir a ve rba de 33.474$00 para o 
Agrupamento Vertical de Marrazes, a qual deu entrad a nos cofres deste Município e 
se destina à Escola do 1.º CEB de Gândara dos Oliva is . 

** 
JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCI A GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2358/00 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS, datado de 
2000/08/11, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), no dia 04 de 
Setembro, para deslocação do mesmo ao Jardim Zoológico – Lisboa, para transporte de 
crianças que frequentam as actividades de tempos livres na Escola do 1.º CEB de Parceiros. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 2000.08.2 8, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário ao motorista . 

** 
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JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS – PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º2359/00 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS, datado de 
2000/08/01, solicitando a cedência gratuita dos autocarros da CML, no dia 07 de 
Outubro/2000, para deslocação a Tomar, Castelo de Bode, Castelo de Vide e Marvão. 

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

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º2360/00 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES, datado de 
2000/08/25, solicitando a cedência gratuita dos autocarros da CML, no dia 6 de 
Setembro/2000, para deslocação a Nazaré, S. Martinho, Foz do Arelho e Caldas da Rainha, 
para o Passeio dos Idosos desta freguesia. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 28/08/200 0, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem dos autocarros , ficando a encargo do 
requerente o pagamento de trabalho extraordinário d o motorista. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO “ROSINHAS DE SANTA ISABEL” – PEDI DO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2361/00 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO “ROSINHAS DE SANTA ISABEL”, 
datado de 2000/08/21, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), na 
sua deslocação efectuada no dia 20 de Agosto a Arazede. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 2000.08.1 9, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem dos autocarros , ficando a encargo do 
requerente o pagamento de trabalho extraordinário d o motorista. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º2362/00 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO DE PARCEIROS, datado de 
2000/03/30, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), para o dia 2 
de Setembro/2000, a fim de se deslocarem a um Festival de Folclore a Macieira de Cambra 
– Vale de Cambra. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 2000.04.1 3, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem dos autocarros , ficando a encargo do 
requerente o pagamento de trabalho extraordinário d o motorista. 
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** 

RANCHO FOLCLÓRICO DE MACEIRA – PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2363/00 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO DE MACEIRA, datado de 
2000/08/15, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), no dia 17 de 
Setembro/2000, para deslocação à Mealhada, a fim de participar num Festival de Folclore. 

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

** 

RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME – PEDIDO DE CEDÊN CIA GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º2364/00 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO DE S. GUILHERME, datado de 
2000/08/23, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), na sua 
deslocação efectuada no dia 2 de Setembro a Ortiga - Abrantes. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 2000.08.2 8, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem dos autocarros , ficando a encargo do 
requerente o pagamento de trabalho extraordinário d o motorista. 

** 

SAMVIPAZ – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO  DA CML - DE 18-4 
N.º2365/00 Presente o ofício da SAMVIPAZ – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL, datado de 2000/08/28, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 
lugares), no dia 12 de Setembro, para deslocação do mesmo ao Buçaco, a fim de promover 
uns momentos recreativos aos utentes. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES RENAIS – PED IDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2366/00 Presente o ofício da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES 
RENAIS, datado de 1999/10/17, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 
lugares), na deslocação efectuada no dia 19 de Setembro de 1999 a um Encontro Nacional 
de Insuficientes Renais na cidade de Viseu. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 1999.08.3 1, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem dos autocarros , ficando a encargo do 
requerente o pagamento de trabalho extraordinário d o motorista. 

** 

HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUI TA DO AUTOCARRO 
DA CML - DE 18-4 
N.º2367/00 Presente o ofício do HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ, datado de 2000/08/24, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), no dia 19 de 
Setembro/2000, para uma visita à Expo (Parque das Nações) – Lisboa, com os doentes do 
Hospital Psiquiátrico dos Andrinos. 

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

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ALTERAÇÃO À MINUTA DO CONTRATO COM TOMÁS TAVEIRA, P ROJECTOS, 
ESTUDOS URBANOS E SÓCIO-ECONÓMICOS, SA 
N.º2368/00 Presente a alteração ao protocolo com Tomás Taveira, projectos, Estudos 
Urbanos e Sócio-Económicos, SA, aprovado pela deliberação N.º 2116/00 de 2000/08/02, 
na sua cláusula primeira, no ponto 2 e 3 da cláusula segunda, a alínea b), c), e d) do ponto 
1. da cláusula sétima, ponto 2 da Cláusula décima terceira e o ponto 3 da Cláusula décima 
quarta que passam a ter a seguinte redacção: 

“Cláusula primeira 
objecto do Contrato 

O presente contrato tem por objecto o fornecimento, pela Segunda Outorgante à Primeira 
Outorgante, dos Projectos de Arquitectura e das Especialidades referidos nas cláusulas 
seguintes, com vista à concepção da remodelação integral do Estádio Municipal de Leiria, 
zona imediatamente envolvente e o projecto de arquitectura de outros dois edifícios 
complementares, cuja área útil não ultrapassará os 20.000 m2.” 

“Cláusula segunda 
Natureza e âmbito dos Projectos 

2. A Segunda Outorgante compromete-se desde já a fornecer todos os elementos e a 
prestar toda a colaboração necessária para o desenvolvimento de projectos de 
optimização energética e ambiental, que porventura venham a ser elaborados nos 
termos do número um da presente cláusula. 

3. A Segunda Outorgante compromete-se igualmente a executar sem qualquer encargo 
acrescido, de acordo com a legislação em vigor e com o Programa Base que lhe for 
fornecido pela Primeira Outorgante, o Projecto de Arquitectura de dois edifícios que 
venham a ser programados para a zona imediatamente envolvente do Estádio Municipal 
de Leiria, cuja área útil não ultrapassará os 20.000 m2.” 
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“Cláusula sétima 
Prazos de entrega 

b) Projecto de Arquitectura – 60 dias após a aprovação do Ante-Projecto; 
c) Projecto de Execução de Arquitectura – 90 dias após a aprovação do 

Projecto de Arquitectura; 
d) Projecto de Execução dos projectos das Especialidades – 120 dias após a 

aprovação do Projecto Arquitectura” 

“Cláusula décima terceira 
Ficheiros informáticos e outra documentação 

2. A Primeiro Outorgante poderá, para seu uso exclusivo ou de outros por ela designados, 
proceder à reprodução de todos os documentos referidos no número anterior, 
salvaguardando-se os direitos de autor dos respectivos projectos.” 

“Cláusula décima quarta 
Cessão da posição contratual 

3. A Primeira Outorgante poderá ceder a sua posição contratual a outra entidade na qual 
detenha participação no capital, salvaguardando-se nesse caso todos os direitos 
inerentes ao segundo outorgante, consignados no presente contrato.” 

A nova versão do Protocolo em epígrafe encontra-se em anexo ao original da 
presente Acta. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, aprovar as 
alterações acima transcritas. 

** 

PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE LEIRI A 
N.º2369/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o projecto de 
Arquitectura da Ampliação da Piscina Municipal de Leiria. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores, 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira e Dr. Acácio Fernando dos 
Santos Lopes de Sousa, aprovar o projecto de arquit ectura apresentado, para a 
ampliação da Piscina Municipal de Leiria. 

** 

POLIDESPORTIVO DE AR LIVRE DA A. R. C. D. VALE DO H ORTO (EMISSÃO DE 
PARECER) 
N.º2370/00 Presente o ofício DA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA , CULTURAL E 
DESPORTIVA DO VALE DO HORTO , solicitando que a Câmara considere de indiscutível 
interesse municipal o empreendimento em epígrafe, de modo a que possa ser enquadrado 
no âmbito das excepções previstas para o efeito, conforme o solicitado pelo Ministério do 
Ambiente. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade, remeter 
o assunto à Assembleia Municipal para atribuir, no âmbito da competência conferida 
pela alínea b) do n.º 3 do art.º 53.º da Lei n.º 16 9/99, de 18 de Setembro, uma 
declaração de utilidade pública municipal à acção e m concreto, manifestando-se quer 
sobre a localização pretendida quer relativamente a o projecto de execução. 

** 

APOIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL VALPEDRENS E – “TORNEIO DE 
FUTEBOL AMADOR 2000” 
N.º2371/00 Presente o ofício da Associação Recreativa e Cultural Valepedrense que 
solicita apoio para a realização  do V Torneio de Futebol Amador. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º, da alínea n.º 15 9/99 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto , delibera por unanimidade de 
acordo com a alínea b), do n.º 2, do art.º 20.º da supracitada Lei e coma alínea b), do 
n.º 4, do art.º 64.º, da lei n.º 169/99 de 18 de Se tembro, atribuir à Associação 
Recreativa e Cultural Valepedrense, um subsídio de 50.000$00 (Cinquenta Mil 
Escudos). 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO  DA CIDADE DE 
LEIRIA: DEFINIÇÃO DE NOVAS ÁREAS E CONDIÇÕES DE EST ACIONAMENTO PAGO 
À SUPERFÍCIE 
N.º2372/00 Pelo Senhor Vereador ENG.º FERNANDO CARVALHO , foi presente as 
propostas que abaixo se transcrevem: 

“PROPOSTA 

Assunto :ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DA 
CIDADE DE LEIRIA : ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE  EMISSÃO DE 
CARTÃO DE RESIDENTE. 

1 – Introdução  

Decorrente da proposta de implementação de novas áreas e condições de estacionamento 
pago à superfície na cidade de Leiria, importa definir o seu zonamento e estabelecer as 
condições de emissão do Cartão destinado à utilização dos residentes. 
Propõem-se assim quatro zonas distintas, de implementação progressiva, onde o titular de 
cartão de residente, utilizador de uma fracção dentro de uma dessas zonas, pode estacionar 
em qualquer uma das ruas dessa zona, independentemente de ser ou não a da sua fracção. 
Estabelecem-se ainda as condições de emissão do cartão de residente, através da 
elaboração de um processo que se pretende expedito e em simultâneo garanta rigor na sua 
decisão, salvaguardando assim os direitos dos residentes em particular e dos utentes da 
cidade, em geral. 
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2 – Zonas de Estacionamento de Duração Limitada com  Emissão de Cartão de 
Residente: 

Zona Arruamentos 

Zona A Av. Dr. José Vareda 
 Av. Marquês de Pombal (troço parcial do lado interior direito no 

sentido ascendente, limitado pela Av. Dr. José Vareda ); 
 Largo nas traseiras do edifício do Tribunal, incluindo parte da Rua 

Sá de Miranda; 
Zona B Rua Machado dos Santos (2.ª fase de implementação) 
 Rua Comandante Almeida Henriques 
 Av. dos Combatentes da Grande Guerra 
 Largo de Santana 
 Largo Marechal Gomes da Costa (2.ª fase de implementação) 
 Largo da Comissão Municipal de Turismo 
 Rua Eng.º Duarte Pacheco 
 Rua João de Deus 
Zona C Rua do Lis 2.ª fase de implementação) 
 Largo Camilo Castelo Branco (2.ª fase de implementação) 
 Rua Comissão de Iniciativa 
Zona D Largo Papa Paulo VI 
 Av. Heróis de Angola 
 Largo José Lúcio da Silva 
 Rua Dr. Américo Cortês Pinto 
 Rua D. Maria Graça Lúcio da Silva 
 Rua Venceslau de Morais 
 Travessa Venceslau de Morais 
 Travessa Dr. Américo Cortês Pinto 
 Rua de S. Francisco, entre a Avenida Heróis de Angola e a Rua 

Dr. Américo Cortês Pinto 

O horário fixado para a sua utilização em regime de estacionamento livre e gratuito nestas 
zonas obedecerá às condições definidas pela Câmara Municipal. 

3 – Do Cartão de Residente  

a) Definições 

Pessoa Residente : pessoa singular que reside em prédio urbano próprio ou arrendado, no 
todo ou em parte, situado nas zonas de estacionamento de duração limitada mencionadas, 
que se destina exclusivamente às funções de habitação dessa pessoa e da sua família; 

Instituição Residente : pessoa colectiva, de utilidade pública, que utiliza prédio urbano 
próprio, ou arrendado ou cedido, no todo ou em parte, situado nas zonas de estacionamento 
de duração limitada mencionadas, e que se destina exclusivamente às funções 
prosseguidas por essa instituição 

b) Cartão de Residente 

1 - Serão outorgados, em cada zona de estacionamento de duração limitada, distintivos 
especiais designados por «cartão de residente». 
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2 – Será apenas emitido um cartão de residente por fogo ou instituição de utilidade pública. 

3 – O titular do Cartão de residente tem direito a estacionar gratuitamente o seu veículo em 
qualquer lugar da sua zona e dentro dos limites horários a estabelecer pela Câmara 
Municipal. 

4 – Os veículos pertencentes a residentes, quando estacionados ao abrigo do presente 
artigo deste regulamento, serão obrigatoriamente identificados por meio do cartão de 
residente, a colocar no pára-brisas com o rosto para o exterior, de modo a serem visíveis as 
menções dele constantes. 

5 – O regime previsto no presente artigo poderá vir a ser revisto, face à prática e experiência 
entretanto colhidas com a sua implantação. 

c) Características 

1 - Deverão constar do cartão de residente: 

a) a data de emissão e o respectivo prazo de validade; 
b) a matrícula do veículo; 
c) a zona para que é válido. 

2 - O cartão de residente será concedido anualmente, mediante pagamento a fixar pela 
Câmara Municipal, caducando sempre no final do ano civil, salvo se houver pedido de 
renovação do mesmo, e a Câmara Municipal venha a autorizar nova emissão. 

d) Titulares 

1 - Terão direito ao Cartão de residente as pessoas singulares e as instituições de utilidade 
pública que residam ou se encontrem sediadas em fracções situadas nas zonas de 
estacionamento de duração limitada. 

2 - O direito à obtenção do Cartão de residente requer que os seus titulares: 

a) sejam proprietários de um veículo automóvel, ou 
b) sejam adquirentes com reserva de propriedade de um veículo automóvel, ou  
c) sejam locatários em regime de locação financeira de um veículo automóvel. 
d) tenham direito de utilização de um veículo automóvel. 

3 – No caso previsto na alínea d) do número anterior não haverá lugar à atribuição de mais 
do que um cartão de residente, devendo o veículo encontrar-se nas condições das alíneas 
a), b) ou c) do mesmo número relativamente à entidade empregadora. 

4 - Os titulares são inteiramente responsáveis pela correcta utilização do cartão de 
residente. 

e) Documentos Necessários à Obtenção do Cartão de R esidente 

1 - O pedido de emissão do cartão de residente para pessoas singulares far-se-á através de 
requerimento formulado em impresso próprio, devendo os interessados exibir os seguintes 
documentos, dos quais entregarão fotocópias simples : 

a) carta de condução; 
b) documento comprovativo da residência fiscal em Leiria (bastando o cartão de 
contribuinte) 



 

CMLeiria/Acta n.º 31 de 2000.09.06 

.001505-(50)

c) título de registo de propriedade do veículo, ou documento referido nas situações 
descritas nas alíneas b), c) e d) do número 3 do artigo anterior, sendo obrigatório que 
a residência inscrita no título de propriedade se localize nas zonas de 
estacionamento de duração limitada.; 

2 - No caso da pessoa residir temporariamente numa zona de estacionamento de duração 
limitada, o pedido de emissão de cartão de residente deve ser acompanhado de recibo de 
renda ou contrato de arrendamento, e ainda de prova específica do seu vínculo ao 
respectivo estabelecimento de ensino em caso de estudante, ou documento justificativo do 
motivo e período da residência temporária. 

3 - O pedido de emissão do cartão de estacionamento para instituições de utilidade pública 
residentes poderá ser emitido pela Câmara Municipal mediante requerimento, e ser 
acompanhado da apresentação dos seguintes documentos: 

a) cartão de identificação, ou cópia dos estatutos de constituição; 
b) documento comprovativo de consideração de Instituição de Utilidade Pública; 
c) título de registo de propriedade do veículo, ou documento referido nas situações 

descritas nas alíneas b), c) e d) do número 3 do artigo anterior, sendo obrigatório que 
a residência inscrita no título de propriedade se localize nas zonas de 
estacionamento de duração limitada. 

f) Mudança de Domicílio ou de Veículo 

1 - Deverá o cartão de residente de pessoa ou instituição residente ser imediatamente 
devolvido sempre que o titular deixe de ter residência na zona respectiva ou aliene o seu 
veículo. 
2 - O beneficiário do cartão de residente deverá ainda comunicar a substituição do veículo. 

3 - A inobservância do preceituado neste artigo determina a anulação do cartão de residente 
e a perda do direito a novo cartão, durante um período que poderá variar até 3 anos, 
consoante decisão da Câmara Municipal. 

g) Furto ou Extravio do Cartão de Residente 

1 - Em caso de furto ou extravio do cartão de residente deverá o seu titular comunicar de 
imediato o facto, sob pena de responsabilidade solidária pelos prejuízos resultantes da sua 
má utilização. 

2 - A substituição do cartão de residente será efectuada de acordo com o preceituado para a 
sua revalidação . 

4 – Proposta  

Tendo como objectivo o estabelecimento das condições de emissão de cartão de residente 
na cidade de Leiria, propõe-se: 

1. A implementação das zonas de estacionamento de duração limitada referida no 
ponto 2; 

2. A emissão dos cartões de residente, de acordo com as regras definidas no ponto 
3; 

3. Que os cartões emitidos até final deste ano tenham validade até ao final de 2001; 
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4. Que os cartões actualmente emitidos mantenham a sua validade até ao final do 
corrente ano, devendo ser revalidados no mesmo período, de acordo com as 
novas condições; 

5. Que se dê publicidade ao teor desta proposta, através de Edital e meios de 
comunicação locais, para que de imediato se possa iniciar a instrução dos 
respectivos processos. 

PROPOSTA 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO  DA CIDADE DE 
LEIRIA : DEFINIÇÃO DE NOVAS ÁREAS E CONDIÇÕES DE ES TACIONAMENTO PAGO 
À SUPERFÍCIE 

1 – Antecedentes  
Ao longo dos últimos anos, e decorrente de um progressivo aumento do nível de vida da 
sociedade, verificou-se um acréscimo significativo do parque automóvel, o que se traduziu, 
entre outros, num agravamento do problema de estacionamento de veículos automóveis 
dentro das zonas urbanas mais densas. A Cidade de Leiria não fugiu a este fenómeno, 
acentuando-se o mesmo pelo facto de existir na região uma das mais elevadas relações 
entre número de automóveis e número de habitantes. Deve referir-se também uma tradição 
de fraca utilização dos transportes colectivos, facto que adiante se abordará.  
Para tentar resolver esta situação foram sendo tomadas decisões pontuais que passaram 
por algum incremento do número de lugares disponíveis para estacionamento e pela 
definição de algumas áreas de estacionamento pago. 
Mais recentemente, e tendo como objectivo a procura de soluções mais abrangentes e 
enquadradas numa perspectiva de estruturação global, tem vindo a ser desenvolvido o 
Estudo de Estruturação da Rede Viária de Leiria, o qual versa também o Sistema de 
Estacionamentos do Centro da Cidade.  
É com base neste estudo, a cargo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra, do qual se reproduzem excertos significativos, e também no conhecimento 
empírico acumulado que a Câmara possui sobre a matéria, que se apresenta o diagnóstico 
da situação e se propõem novas medidas tendentes a solucionar de forma progressiva os 
problemas existentes. 
De referir também o valioso contributo do Conselho Municipal de Trânsito, órgão que tem 
debatido e proposto soluções com o mesmo objectivo. 

2 – Diagnóstico da Situação Actual  

- Verifica-se um nível global de procura de estacionamento muito elevado, quase 
sempre superior à oferta existente, ocorrendo nos períodos mais críticos uma quase 
plena ocupação dos espaços legais disponíveis e ainda um número significativo de 
estacionamento em condições irregulares, atingindo este um nível médio de 15 % da 
oferta legal; 

- Verifica-se também a existência generalizada de níveis elevados de 
estacionamentos de média/longa duração ( superior a duas horas ), encontrando-se 
um valor médio de ocupação da ordem dos 63 % do total de lugares legais 
disponíveis; 
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- Pelo contrário, os níveis de utilização dos espaços por estacionamento de curta 
duração são muito mais baixos, apresentando um valor médio da ordem dos 26 %, 
notando-se ainda, e como seria de esperar, percentagens superiores nas escassas 
zonas onde existe uma oferta de estacionamento tarifado; 

- É ainda de referir que os valores apresentados representam uma visão estática da 
procura, sendo importante enquadrar a utilização destes valores na noção de que 
esta procura tem vindo a sofrer uma evolução temporal bastante acentuada no 
sentido do seu aumento continuado. 

Este conjunto de indicadores permite traçar um quadro bastante claro relativamente às 
condições de funcionamento do sistema de estacionamentos do centro da cidade, sendo 
evidente a existência de um nível de saturação da capacidade existente, com a ocorrência 
de elevado numero de estacionamento ilegal, e indiciando alguma procura suprimida por 
falta de oferta disponível. Esta situação faz prever que, a não se alterarem a curto prazo as 
condições de exploração dos estacionamentos do centro da cidade, se venha a verificar um 
aumento ainda mais significativo da pressão da procura, com consequências nefastas para 
as condições de circulação e qualidade de vida do centro de Leiria. Além disso, a existência 
de uma grande procura de estacionamentos de média/longa duração potência situações 
bastante negativas ao nível do dinamismo futuro das actividades de comércio e serviços da 
zona. 

3 – Soluções  

a) Princípios Básicos de Organização do Sistema de Estacionamentos : 

Actualmente, nas cidades de média/grande dimensão, não é possível garantir um nível de 
oferta de estacionamento no seu centro capaz de dar resposta a todos os tipos de procura 
ligados às diversas actividades próprias da cidade : 

� Estacionamento de curta duração associado aos utentes dos espaços comerciais e 
de serviços; 

� Estacionamento de média duração associado normalmente a actividades de negócio; 
� Estacionamento de longa duração ligado a actividades laborais; 
� Estacionamento associado a residentes e para viabilizar cargas e descargas. 

Torna-se assim necessário seleccionar diferentes níveis de prioridade para os diferentes 
tipos de procura, e segmentar a oferta de uma forma adaptada à priorização adoptada. 
A importância da cidade de Leiria enquanto centro regional ao nível do comércio e serviços 
leva a que se justifique a prioridade à oferta de estacionamentos adequados a dar resposta 
à procura de curta duração gerada por este tipo de actividades. 
Do mesmo modo, a existência de apreciável ocupação residencial nesta zona leva a que 
seja também prioritário providenciar condições que possam atenuar as lacunas existentes 
de aparcamento privado. 
Um outro nível de prioridade deve ser atribuído às necessidades de média e longa duração, 
já que a sua procura é tão elevada que torna inviável a sua satisfação em termos 
significativos através dos espaços públicos do centro da cidade. 

b) O Novo Sistema de Estacionamentos : 

A aplicação dos princípios já referidos leva a que se venha a propor a implementação 
generalizada de estacionamento pago no centro, com duração limitada, adoptando-se 
regras para situações especiais, como é o caso dos residentes. 
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Da implementação de uma zona alargada tarifada resultará forçosamente a deslocação de 
um conjunto alargado de estacionamentos de longa duração. 
A absorção destes últimos será feita em parte pelas zonas afastadas do centro, em locais a 
partir dos quais ainda seja viável a deslocação a pé até aos destinos finais. Estes espaços 
não têm, no entanto, capacidade para dar resposta a toda esta procura, pelo que é 
fundamental avançar para a criação de parques de estacionamento periféricos 
estrategicamente localizados junto aos principais acessos viários ao centro da cidade e que, 
adequadamente interligados ao sistema de transportes públicos urbanos, possam formalizar 
um sistema de P&R  ( Park and Ride ). 
Estão identificadas para já três zonas com características adequadas para a implementação 
deste tipo de parques : 

� Zona desportiva; 
� Zona das Olhalvas; 
� Zona envolvente à rotunda D. Dinis. 

O primeiro é o de mais rápida e fácil concretização por poder ser integrado no âmbito do 
complexo desportivo principal da cidade, o que permitirá a sua utilização de uma forma 
particularmente completa numa lógica de serviço complementar do complexo e do centro da 
cidade. A sua localização é excelente dado que pode facilmente ser servido pelas linhas de 
transporte colectivo. 
O segundo parque poderá ter grande viabilidade num prazo razoável, tendo a sua 
localização sido definida numa lógica de integração e também como de serviço a um grande 
espaço verde de qualidade a desenvolver na zona. 
A terceira zona apontada é talvez a de maior dificuldade de implantação num prazo mais 
curto, devendo continuar a ser desenvolvidas diligências para a sua viabilização. 
Deve contudo ter-se presente que a actual dinâmica continua a ser no sentido de 
crescimento deste tipo de estacionamento, justificando-se assim que a resposta a este 
problema seja dada também através de uma aposta cada vez maior nos transportes 
colectivos urbanos, por forma a que estes possam ser cada vez mais vistos como uma 
alternativa credível e possam ajudar a resolver os problemas existentes.  
Assim, e procurando dar resposta positiva a esta nova filosofia, prevê-se para o fim do 
próximo mês de Setembro a entrada em funcionamento de novas linhas de transportes 
colectivos urbanos, aumentando a oferta quantitativa e qualitativa actualmente existente, 
processo este que deverá evoluir de forma continuada nos próximos tempos. No entanto, 
torna-se urgente alterar a actual mentalidade de uma grande parte dos cidadãos, no sentido 
de uma maior utilização destes meios, sendo esta uma condição essencial para que o ciclo 
funcione e se optimize. Isto é, quanto maior for a procura dos transportes públicos colectivos 
por parte da população, melhores condições existirão para um contínuo investimento nos 
mesmos, o que se traduzirá inevitavelmente na melhoria de serviço prestado e 
consequentemente na valorização ambiental da cidade de Leiria. 
Como é sabido, encontra-se actualmente em construção um parque de estacionamento 
subterrâneo, associado à transformação do edifício do ex - Mercado de Santana em espaço 
cultural polivalente, com um número aproximado das seis dezenas de aparcamentos. 
Com início previsto a muito curto prazo e com conclusão estimada para os primeiros meses  
do próximo ano, o parque subterrâneo a construir no Largo Cap. Salgueiro Maia ( Largo do 
Maringá ) passará de uma actual capacidade de cerca de 180 lugares para cerca de 400. 
Em fase de concurso público, aguardando publicação do anúncio em Diário da República, 
encontra-se o futuro parque da Fonte Luminosa, o qual se espera venha a ter uma 
capacidade para cerca de 300 viaturas. 
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c) Distribuição Temporal da Implementação : 

Razões de ordem financeira, técnica e particularmente social levam a que naturalmente a 
implementação de medidas deva ser feito de uma forma progressiva, e portanto mais 
consolidada. 
Além da imediata formalização da zona central de estacionamento de curta duração pago e 
da concretização do parque periférico da zona desportiva, é desejável a viabilização de mais 
oferta de estacionamento no Largo da República, estando a ser desenvolvidos já estudos 
que possam vir a possibilitar uma posterior tomada de decisões definitivas, nomeadamente 
com a eventual construção de um parque subterrâneo. 
Este conjunto de intervenções permitiria, por um lado, dar um passo significativo na 
rentabilização dos espaços de estacionamento mais nobres, e na melhoria acentuada da 
oferta numa zona particularmente carenciada, ao mesmo tempo que se ofereceria uma 
alternativa de qualidade para os utentes do estacionamento de longa duração. 

d) O Tratamento dos Residentes : 

Na definição das condições de utilização por parte dos residentes dos espaços públicos de 
estacionamento pago há que ter em consideração três princípio fundamentais : de justiça; 
de adequação à lógica desejada de desenvolvimento das zonas; de exequibilidade. 
No que diz respeito à justiça dever-se-á ter em consideração que, embora os espaços sejam 
públicos, e portanto sejam posse da comunidade em geral, o desenvolvimento urbano 
registado nas últimas décadas levou à assunção de alguns “ direitos especiais “ de utilização 
por parte dos residentes, como forma de ultrapassar as limitações existentes ao nível da 
oferta de estacionamentos residencial privado, resultantes das opções urbanísticas 
entretanto tomadas. 
Em relação à lógica de desenvolvimento urbano, justifica-se referir que o combate à 
desertificação do centro das cidades é uma das componentes base do planeamento urbano 
actual. Tal passa naturalmente pela criação de condições atractivas para os potenciais 
residentes, o que poderá ter implicações ao nível da definição da política de gestão dos 
estacionamentos. 
Finalmente, importa salientar que qualquer política a adoptar deverá ser implementável na 
prática, com custos financeiros e administrativos aceitáveis. 

e) Os Utilizadores Especiais : 

O princípio da equidade e da solidariedade social justificam que se tomem medidas 
especiais para servir as necessidades dos utentes com problemas de mobilidade. Irá 
portanto ser garantida a instalação de alguns espaços reservados aos deficientes em locais 
nobres, procurando garantir-se que a oferta seja igual à procura. 

As instituições de utilidade pública terão também um tratamento especial. 

f) As Cargas e Descargas : 

Para garantir a viabilidade das actividades industriais e especialmente comerciais, será 
fundamental reservar zonas para os processos de carga e descarga de mercadorias. No 
entanto, um conjunto de condicionantes a impor justifica-se por razões de eficiência do 
sistema de cargas e descargas e/ou de circulação, ou ainda por razões de qualidade 
ambiental. 
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4 – Proposta  

Com base nos considerandos anteriores, propõe-se : 

1- O alargamento de estacionamento pago de duração limitada, às seguintes 
zonas : 

� Av. Dr. José Vareda; 
� Av. Marquês de Pombal ( troço parcial do lado interior direito no sentido ascendente, 

limitado pela Av. Dr. José Vareda ); 
� Largo nas traseiras do edifício do Tribunal, incluindo parte da Rua Sá de Miranda; 
� Rua Machado dos Santos ( a implementar em 2.ª fase); 
� Rua Comandante Almeida Henriques; 
� Av. dos Combatentes da Grande Guerra ( parte restante ); 
� Largo de Santana ( parte restante ); 
� Largo Marechal Gomes da Costa ( a implementar em 2.ª fase); 
� Largo da Comissão Municipal de Turismo; 
� Largo das Forças Armadas; 
� Rua do Lis ( a implementar em 2.ª fase); 
� Largo Camilo Castelo Branco ( a implementar em 2.ª fase); 
� Rua Comissão de Iniciativa ( parte ) ( a implementar em 2.ª fase); 
� Av. Heróis de Angola; 
� Rua Dr. Américo Cortês Pinto e transversais; 
� Rua de S. Francisco ( parte ). 

Atendendo às actuais disponibilidades de equipamento e às intervenções previstas e em 
execução, a Rua Machado dos Santos, Largo Marechal Gomes da Costa, Rua do Lis, Largo 
Camilo Castelo Branco e Rua Comissão de Iniciativa passarão a ser implementadas numa 
2.ª fase. 

O estacionamento nestas zonas obedecerá às seguintes condições : 

� Nas já vigentes para as actuais zonas, nomeadamente o horário de segunda a sexta 
feira, entre as 8h30m e as 19h00m, e aos sábados entre as 9h00m e as 13h00m, 
ficando sujeito ao pagamento das taxas em vigor. 

2- A emissão do cartão de residente, para utilizaçã o no regime de estacionamento 
livre e gratuito, podendo futuramente vir a ser apl icado um horário de utilização 
a definir após avaliação da eficácia de funcionamen to da actual proposta, 
durante um período de 120 dias : 

3- A implementação de zonas limitadas a cargas e de scargas, em regime de 
estacionamento livre e gratuito. 

4- O estudo imediato da viabilidade de criação de u ma empresa municipal de 
gestão de estacionamento em Leiria.” 

Analisadas as propostas em epígrafe a Câmara delibe ra por maioria com os 
votos contra dos Senhores Vereadores Raul Miguel de  Castro, António José de 
Almeida Sequeira e Dr. Acácio Fernando dos Santos L opes de Sousa aprovar as 
propostas acima transcritas. 
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Os Senhores Vereadores, Raul Miguel de Castro, António José de Almeida 
Sequeira e Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, apresentaram a justificação 
de voto que abaixo se transcreve: 

“Justificação de Voto 

Face à proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Trânsito para uma 
estruturação do sistema de estacionamento no centro da cidade de Leiria, entendem os 
vereadores do PS que perante o caos existente e a insuficiência das alternativas 
apresentadas, estas merecem uma profunda análise para se evitarem decisões precipitadas 
que venham a lesar ainda mais os munícipes, pelo que consideram os seguintes 
pressupostos: 

1- tendo sido encomendado um estudo global de trânsito a especialistas da 
Faculdade de Ciência e Tecnologia de Coimbra, não deverão ser forçadas medidas nesta 
área que interfiram directamente com o quotidiano dos munícipes, sem se conhecerem as 
suas implicações de forma integrada; 

Havendo projectos anunciados que implicarão directamente com a rede viária 
(Procom, Polis, Complexo desportivo), a própria imagem da Faculdade não deve correr o 
risco de sair lesada com decisões de aparência avulsa, ou que pareçam transmitir a ideia de 
que 3 anos de estudos, apenas constatam a necessidade óbvia de parcómetros em mais 
umas quantas artérias da cidade; 

2- sendo clara a necessidade de incentivar a rotatividade dos estacionamentos 
na cidade, eventualmente através da instalação de parques pagos, o avanço destas 
medidas deve ser ponderado, garantindo de imediato alternativas compensatórias que 
defendam o interesse, a fluidez e a comodidade da circulação de pessoas e bens. 

Isto é, tendo em vista uma melhor qualidade de vida e incremento do comércio, 
não se deve começar por aquilo que deveria ser a última fase de um sistema evolutivo da 
qualidade do trânsito em Leiria; 

3- assim, a instalação de parcómetros nas principais zonas residenciais e 
comerciais da cidade, ao pretender estimular os estacionamentos de curta duração, ou 
atenuar a entrada de veículos no centro da cidade, deve ser articulada com medidas de 
estímulo à mudança de hábitos que já deveriam estar em execução e não com as que ainda 
não estão concretizadas ou que nem sequer se tem a certeza se o serão, tais como: 

a) Parques periféricos  – os que são indicados pelo Sr. Vereador do 
Pelouro, (zona desportiva, Olhalvas e Porto Moniz) não sendo, 
efectivamente, periféricos porque já se encontram dentro da malha 
citadina, não deixam de levantar problemas como o congestionamento 
nos acessos, a exiguidade de estacionamentos, segurança e limpeza do 
espaço, indo mesmo aquele que é considerado prioritário, na zona 
desportiva, para longas obras dentro de um ano. Estas insuficiências 
levarão, seguramente, ao congestionamento de ruas de estacionamento 
livre, periféricas às que têm estacionamento pago; 
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b) Rede urbana de transportes  – fala a proposta, vagamente, na 
reformulação da rede urbana de transportes em final deste mês de 
Setembro. Apesar do caracter citadino dos parques alternativos 
propostos, não deixam estes de se situarem longe dos locais de trabalho, 
de negócio ou de residência no centro da cidade, pelo que a 
comodidade, o baixo custo de estacionamento mais transporte, e rapidez 
deste, deviam estar já devidamente estudados em pormenor entre a 
Câmara e a Rodoviária com a sua divulgação junto aos munícipes. 
Assim, ninguém sobe quais as garantias de reformulação anunciada; 

c) Parques subterrâneos  – as alternativas propostas com parques 
subterrâneos é tristemente risível. Os poucos existentes são privados, 
sobrelotados, com problemas de segurança e com preços do interesse 
dos proprietários, sendo clamorosas uma ou outra situação de permissão 
de funcionamento em edifícios em estado de ruína. 
Os outros, não estão feitos e ficam descentrados (Maringá), ou terão um 
número ridículo de lugares para serem considerados alternativa (60 lug. 
Santana), ou não se sabe o que serão, como dos iniciais 180 lugares do 
parque anunciado para a Fonte Luminosa, e que surpreendentemente o 
próprio Pelouro hesita quando diz que se espera  que tenha 300 lugares! 

d) O Regulamento de estacionamento de trânsito limitad o – Se mais 
não houvesse, a confirmação do carácter avulso desta proposta estaria 
em querer implantá-la antes de a regulamentar. 

e) Os residentes e o comércio  – è profundamente injusto para os 
residentes ao dizer-se que usufruem de direitos especiais. Serão eles 
que têm culpa de morar em prédios sem garagem ou existindo, que tenha 
sido autorizado o seu uso para outros fins? 
Apesar da tentativa de atenuar descontentamentos com um período 
experimental, o horário de estacionamento livre para residentes é 
mínimo. Como se quer atrair residentes para o centro? 
E os aposentados residentes que não saiem para trabalhar? E quem sai 
e prefere não levar o carro? Terão que sair pela manhã com ele da 
cidade e voltar a ir buscá-lo à noite? 
Enquanto isso vemos largos espaços de estacionamento continuamente 
ocupados por exibições publicitárias, veículos para negociar, ou até por 
esplanadas de duvidoso gosto estético. 
Como se isto ainda não chegasse, castigam-se ainda mais os residentes 
com deslocações despropositadas, burocracias e custos acrescidos, para 
além de terem que pagar uma anuidade , de montante desconhecido, à 
Câmara para obterem um simples cartão de residente que lhes garanta 
umas parcas horas de estacionamento livre. 
Quanto ao comércio ou outros serviços, nada é dito na proposta em 
questão 
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f) A empresa municipal de gestão do estacionamento  – não faz sentido 
uma empresa deste tipo com todos os encargos que acarreta. A Câmara 
tem que assegurar o equilíbrio dos custos para os munícipes, tanto das 
áreas de estacionamento pago já concessionadas, como das outras, 
tendo, igualmente que garantir a segurança e a fiscalização, tanto dessas 
áreas como dos parques periféricos. Mas essas não têm que ser 
atribuições de uma empresa criada para o efeito, mas sim de uma Polícia 
Municipal. 

Assim, propomos:  

1- A instalação de novos parcómetros no centro da cidade após: 

- A análise do estudo global de trânsito encomendado à Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Coimbra, tendo em conta a sua articulação com 
os projectos do Procom, Polis e Zona desportiva, anunciados; 

- A definição de verdadeiros parques alternativos e periféricos à cidade em 
terrenos a negociar com Juntas de Freguesia confinantes com Leiria, ou 
mesmo com privados; 

- A definição nesses parques periféricos, de condições de segurança, de 
comodidade e de articulação com uma rede atractiva de transportes 
urbanos de baixo custo e alta frequência de passagem; 

- A construção dos parques subterrâneos necessários para apoio ao 
Centro Histórico, com o número de lugares que efectivamente sejam 
alternativa às necessidades existentes e com a divulgação de critérios de 
aplicação de preços aos utentes; 

- A salvaguarda dos interesses dos moradores e do comércio tradicional 
ou outros serviços, com facilidades de estacionamento e circulação de 
modo a cativar a sua fixação no centro da cidade, desburocratizando os 
pedidos de cartão de residente, dispensando-os de anuidade e 
libertando-os de horários para estacionamento livre; 

- A aprovação do Regulamento de Estacionamento sem esquecer a 
regulamentação dos parques para empresas de rent-a-car e de venda de 
veículos; 

- Todos os procedimentos necessários para a criação de uma Polícia 
Municipal que, entre outras atribuições, garanta a segurança e a 
fiscalização de todos os parques, dentro e fora da cidade; 

- Medidas efectivas para minimizar os inconvenientes e perturbações 
consequentes da proliferação de arrumadores espontâneos; 

2- Após as medidas anteriores, não avançar com um processo de instalação 
de parcómetros em contínuo mas, antes, permitir algumas bolsas de 
estacionamento livre com vista a atenuar o congestionamento de pequenas 
ruas periféricas." 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

HOMENAGEM – ANTÓNIO CAMPOS – PROGRAMA 
N.º2373/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO, foi presente o acordo de 
Colaboração entre a Câmara Municipal de Leiria e a Cinemateca Portuguesa – Museu do 
Cinema que abaixo se transcreve: 

“No intuito de homenagear António Campos, realizador, natural de Leiria, a Câmara 
Municipal de Leiria e a Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema uniram-se para dar a 
conhecer a obra de um reconhecido homem do Cinema Português. A sua obra atravessou 
quatro décadas da nossa cinematografia e justifica hoje uma revisão. 

Pouco conhecida na sua globalidade, esta obra pode agora ser vista e analisada, através de 
uma retrospectiva integral  integrada nesta Homenagem, que contará com a primeira 
apresentação de inúmeros restauros feitos pela Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema 
a partir de materiais originais legados por António Campos. 

A Câmara Municipal de Leiria e a Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema organizam 
conjuntamente a Retrospectiva de Homenagem a António Campos , ficando acordado 
entre as duas entidades o seguinte: 

Ponto 1 
A Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, depois de conservar e restaurar os filmes de 
referência da obra de António Campos, organizou a programação do Ciclo e uma exposição 
evocativa do autor e da obra. 

Ponto 2 
A Cinemateca Portuguesa vai por esta altura editar um livro  sobre a vida e obra de António 
Campos. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a adquirir 200 exemplares como 
forma de financiamento. 

Ponto 3 
Fica acordado entre as duas entidades que a sessão inaugural desta Homenagem será 
realizada no dia 27 de Setembro em Leiria, pelas 21,30 no Tetro José Lúcio da Silva. A 
C.M.L. edita uma brochura  evocativa deste dia e um Postal onde consta a programação do 
Ciclo. 

Ponto 4 
Fica também acordado que a Câmara Municipal de Leiria oferece aos convidados da sessão 
inaugural um beberete , e no final uma Ceia  aos amigos de António Campos e 
intervenientes directos neste processo de homenagem. 

Ponto 5 
Depois desta sessão inaugural, o Ciclo de cinema e a exposição decorrerão na Cinemateca 
Portuguesa-Museu do Cinema de 28 de Setembro a 10 de Outubro. 
Fica acordado que o Ciclo de cinema será retomado em Leiria a 16 a 21 de Outubro. 

Ponto 6 
A Câmara Municipal compromete-se a receber a exposição  sobre António Campos após 
esta ser retirada da Cinemateca Portuguesa, ficando esta exposta no Teatro José Lúcio da 
Silva durante a exibição do Ciclo de Cinema António Campos. Fica acordado que o 
transporte dos filmes e das peças a expor é da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Leiria. 
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Ponto 7 
A Câmara Municipal de Leiria vai ainda promover um Café das Quintas  especial dedicado a 
António Campos.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS JULHO/2000 
N.º2374/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO, foi presente a nota de despesas 
do teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas, durante 
o mês de Julho de 2000, que totalizam o valor de 695.005$00. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por unanimidade, transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de 695.005$00 referente às despesas 
por cedências para actividades culturais e recreati vas, levadas a efeito no mês de 
Julho. 

** 

PROTOCOLO COM O GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE S. RO MÃO – 
RENOVAÇÃO 
N.º2375/00 Retirado. 

** 

SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO DO TELHEIRO – MACEIRA 
N.º2376/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO, foi presente a Informação que 
abaixo se transcreve: 

“Informação 

Assunto: Subsídios para apoio à realização da segunda Expo-Ave do Telheiro 

Presente um ofício do Núcleo Ornitológico Telheirense, informando que irá decorrer a 
Segunda Expo-Ave do telheiro. 
Solicitam apoio para fazer face a despesas com promoção e gastos diversos. 

Considerando que: 

A Primeira Expo-Ave do Telheiro foi um sucesso; 
Foi visitada por milhares de pessoas, com uma componente pedagógica bastante 
importante; 
Foram distribuídos lanches a dezenas de crianças; 
Foi feito um investimento a nível de equipamento, por forma a permitir melhores condições 
de organização da exposição e bem-estar das aves; 
Assim e tendo em conta a importância deste evento, e a promoção da região de Leiria, 
propomos a atribuição de um subsídio de 250.000$00, ao Núcleo Ornitológico Telheirense 
para ajuda da Segunda Expo-Ave do Telheiro.” 
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Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade nos termos da 
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro atribuir um subsídio 
no valor de 250.000$00 ao Núcleo Ornitológico Telhe irense para ajuda na promoção 
do evento. 

** 

APOIOS A INFRA-ESTRUTURAS 
N.º2377/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO, foi presente a Informação que 
abaixo se transcreve: 

“Informação 

Assunto : Subsídios para apoio a Infra-estruturas 
Plano de Actividades “Apoio para Instalação e Equipamento” 

“Presente vários ofícios de Associações e Colectividades do Concelho de Leiria, solicitando 
apoio para a realização e conclusão de diversas obras. 
Considerando a importância cada vez maior das Instituições possuírem instalações dotadas 
de recursos que lhes permitam o desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e 
sociais, que contribuam para o engrandecimento cultural da Região de Leiria, propomos a 
atribuição de subsídios de acordo com a seguinte lista: 

Nome da Colectividade Freguesia Construção 
Nova/Reconstrução 

Proposta 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal Sede Nova 750.000$00 
Rancho Folclórico “Flores da 
Primavera” 

Ortigosa Sede Nova 750.000$00 

Rancho Típico dos Pinheiros* Marrazes Sede Nova 750.000$00 
Associação Desportiva Recreativa 
e Cultural Amigos do Vale 

Arrabal Melhoria de Instalações 300.000$00 

Associação Recreativa Cultural e 
Desportiva de Alcogulhe 

Azoia Reconstrução de 
Telhado 

750.000$00 

* tem dois orçamentos: Interior   3.630.000$00 
 Exterior  2.420.000$00” 

A Câmara considerando que nos termos da alínea e) d o n.º 1 do art.º 13.º da 
Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, os municípios dis põem de atribuição no domínio do 
Património, cultura e ciência  e que de acordo com a h) do n.º 2 do art.º 20.º da  citada 
Lei é competência dos órgãos do município apoiar a construção e conservação de 
equipamentos culturais de âmbito local e nos termos  da alínea a) do n.º 4 do art.º 64.ª 
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro delibera por un animidade atribuir os subsídios 
constantes do mapa acima transcrito 

** 

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: 
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- PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS MÁRTIRES – LEIRIA – INFORMA ÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MAIS (9) T 135/96 

- ATRIBUIÇÃO DA CASA N.º 6 DA RUA DA ESPERANÇA – BAIR RO 
SOCIAL COVA DAS FAIAS 

- LOTEAMENTO MUNICIPAL NA PRAIA DO PEDROGÃO T 196/85 
- REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E EMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE 

PALMEIRIA, CARANGUEJEIRA T 48/2000 

** 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS MÁRTIRES – LEIRIA (9) T – 1 35/96 
N.º2378/00 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 4.296.566$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 4.29 6.566$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma C.M.P.R. CONSTRUÇÕES E OBRAS P ÚBLICAS, LDA.  

** 

ATRIBUIÇÃO DA CASA N.º 6 DA RUA DA ESPERANÇA – BAIR RO SOCIAL COVA DAS 
FAIAS 
N.º2379/00 Pela Técnica Superior Assessora de Serviço Social, foi presente a 
Informação/Proposta que abaixo se transcreve: 

“Encontrando-se vaga a casa n.º 6 da Rua da Esperança, no Bairro Cova das 
Faias, propõe-se que a mesma seja atribuída à família de FERNANDA MARIA HENRIQUES 
FERREIRA GUARDA. 

Esta família, tem vivido, desde Junho de 1997, numa casa cedida à CML, na 
sequência de uma acção de despejo relativa à habitação onde viviam anteriormente. 

O regime de atribuição da habitação atrás citada, é estipulado no Decreto-Lei n.º 
166/93 de 07 de Maio, de acordo com o qual se propõe uma renda no valor de três mil 
escudos. 

Propõe-se o contrato de arrendamento, seja celebrado, com efeitos a partir de 
01 de Outubro de 2000. 

A Câmara delibera por unanimidade, ratificar o desp acho da Senhora 
Presidente, datado de 2000.08.31, que autoriza a at ribuição da Casa n.º 6 da Rua da 
Esperança no Bairro Social Cova das Faias a Fernand a Maria Henriques Ferreira 
Guarda. 

** 
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LOTEAMENTO MUNICIPAL NA PRAIA DO PEDRÓGÃO T 196/85 
N.º2380/00 Pelo Departamento de Urbanismo foi presente a informação que abaixo se 
transcreve: 

“Informação  

Assunto: Loteamento Municipal na Praia do Pedrógão 

Apresentam os proprietários dos lotes uma exposição na qual fazem uma síntese do 
processo iniciado em 1989 com a venda em hasta pública dos lotes 65 a 70. 
Conforme é do conhecimento da Ex.ma Câmara e na sequência da análise efectuada, foi 
deliberado em 29/9/1999 confirmar as alterações ao loteamento municipal da Praia do 
Pedrógão aprovadas na reunião de 19/3/1997 e solicitar autorização da Assembleia 
Municipal para proceder à alienação de uma parcela de 158 m2 a cada um dos proprietários 
dos lotes por forma a ser possível agregar à área vendida de 260 m2 de cada lote a parcela 
necessária para que cada um ficasse com 418 m2, conforme alteração aprovada em 
19/3/1997. 
Nas deliberações que sucessivamente aprovaram as alterações dos lotes bem como a 
forma de compensação que o município determinou não ficou expresso que a referida 
compensação a determinar pelos serviços incluía o pagamento da parcela de terreno 
necessária à rectificação de cada lote, pelo que a deliberação de 29/9/1999 assentou nos 
elementos do processo. 
No entanto e por consulta a alguns dos membros do executivo municipal que na altura 
daquelas deliberações compunham a Câmara, confirma-se a intenção do Município de 
incluir a alienação das parcelas necessárias à rectificação da área dos lotes no valor das 
compensações a determinar, não tendo no entanto ficado claramente expresso naquelas 
deliberações esse aspecto o que naturalmente justificou o andamento do processo.” 

A Câmara depois de analisar a informação acima tran scrita e com base na 
mesma delibera por unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal para 
revogar a sua deliberação de 8 de Novembro de 1999.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE P ALMEIRIA, 
CARANGUEJEIRA (9) T – 48/2000 
N.º2381/00 Nos termos do art.º 116 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 02 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma J. CARREIRA SOARES – CONSTRUÇÕES, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 

1- aprovar a minuta de contrato para adjudicação da  empreitada supra 
referida; 

2- autorizar a celebração do respectivo contrato. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 31 de 2000.09.06 

.001519-(64)

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e vinte 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, aos seis dias do mês de Setembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


