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ACTA N.º 29 
Aos dezasseis dias do mês de Agosto 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. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

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

** 

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

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.08.02 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

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

2050/81 CLARISSE DE ALMEIDA LEITÃO RODRIGUES 
1107/85 NELSON MANUEL GONÇALVES FERREIRA LAGOA 

555/92 MANUEL VÉSTIA RODRIGUES 
536/96 MARPOMBAL – CONSTRUÇÕES MODERNAS, LD.ª 
398/97 VITOR DAS NEVES DIAS 
914/97 FERNANDO DOS RAMOS MALHO 

1286/97 MOTA MARQUES & FILHOS, LD.ª 
102/98 MARIA MANUELA TEIXEIRA CASTRO GIL 
323/98 MANUEL NICOLAU CASEIRO 

1211/98 DAVID OLIVEIRA GONÇALVES 
1494/98 JOSÉ RODRIGUES 
1495/98 JOSÉ RODRIGUES 
1564/98 ANTÓNIO FERREIRA FERNANDES E OUTRO 

730/99 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO 
1261/99 FERNANDO JOSÉ PIRES BOIÇA E OUTRA 
1385/99 JOAQUIM SILVA OLIVEIRA 
1525/99 IMOBILIÁRIA CRUZEIRO DOS PARCEIROS, LD.ª 
1656/99 MANUEL VERDE DA CUNHA COELHO 
1689/99 AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTROS 
33/2000 CARVICENTRO – DROGAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LD.ª 

327/2000 ADELINO D’ASCENSÃO ANTÓNIO 
542/2000 RAÚL JORGE DOS SANTOS MAURÍCIO 
577/2000 CONSTRUÇÕES DUARTE, SOARES & SOUSA, LD.ª 
691/2000 CONSTRUÇÕES DA PIMENTEIRA, LD.ª 
710/2000 ANA MARIA PEREIRA MATA REIS 
711/2000 JOSÉ FERREIRA JÚNIOR 
730/2000 ANTÓNIO JESUS FONSECA 
801/2000 ANTÓNIO PEREIRA DIAS 
942/2000 ÁLVARO JESUS GASPAR 
978/2000 CÉLIA MARIA LOPES LOUREIRO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRA V.H.. N.º : 

38/2000 MANUEL VIEIRA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

3586/72 HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 
42/78 RUI MANUEL FERREIRA DO CASAL 
29/89 MANUEL ESTRELA FERREIRA E OUTROS 
43/95 S.C.M.R. – SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LD.ª 

5/99 MARIA LUCILIA OLIVEIRA FARIA RIBEIRO 
26/99 FAUSTINO FERREIRA COELHO GUERRA 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

T 47/00 REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE SOUTO 
DA CARPALHOSA – MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 46/00 REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DA COSTA 
– MACEIRA – MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 20/00 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NAS 
ESCOLAS DO 1.º CICLO, EB N.º 2 DE POUSOS – MINUTA DE 
CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 80/99 VARIANTE SUL – CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVELADO 
NA LIGAÇÃO COM A RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À 
ROTUNDA DA PRISÃO ESCOLA – MINUTA DE CONTRATO PARA 
APROVAÇÃO 

T 201/98 CEMITÉRIO DA BARREIRA – APROVAÇÃO DE PROJECTO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RECTIFICAÇÃO – DEPÓSITO DE SUCATAS DE ADRIANO DA ENCARNAÇÃO 
DOMINGOS, SITO EM REIXIDA - CORTES 

PONTO NÚMERO SEIS 

- SIMLIS – SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO LIS, SA. 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 11 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 11 AO ORÇAMENTO DE 2000 

PONTO NÚMERO OITO 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SABINO 
- PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – M.C.B.S. AGÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – LITTERA – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO GERAL, 

LD.ª 
- PUBLICIDADE – BOMCAR, AUTOMÓVEIS, SA. 
- PUBLICIDADE – FARIA & FILHOS, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ESPAÇO 3P 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTO DE PESAR 
- VOTOS DE AGRADECIMENTO 
- TOLERÂNCIA DE PONTO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ESCOLA EB 1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA)/JI DE CRUZ D’AREIA – REFEITÓRIO 
– RECTIFICAÇÃO 

- ESCOLA DO 1.º CEB DA LOUREIRA – REFEITÓRIO 
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- RANCHO FOLCLÓRICO RODA VIVA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML. 

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

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

- ESCOLAS DO 1.º CEB E JARDINS DE INFÂNCIA – PAGAMENTO DE ASSINATURA DE 
LINHA DE REDE E TELEFONES SIMPLES 

PONTO NÚMERO ONZE 

- REGULAMENTO DA PISCINA DA CARANGUEJEIRA 
- REGULAMENTO DA PISCINA DA MACEIRA 
- CIRCUITO DE SURF E BODYBOARD - APOIO 
- CIRCUITO DE BEACH VOLEY - APOIO 
- PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2.º E 3.º CICLOS DE 

JOSÉ SARAIVA 
- AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA LOJA MÓVEL DO SPORT LISBOA E 

BENFICA JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL 
- PEDIDO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DO 

BAIRRO DOS ANJOS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
ESTRATÉGICO DE LEIRIA REFERENTE AO PROGRAMA POLIS 

** 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2140/00 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1.ª por motivo da realização do Festival de Gastronomia, solicitou a limpeza do 
rio Lis devido aos maus cheiros e também ao mau aspecto visual. 

A Senhora Presidente  concordou que o aspecto do rio não é agradável e 
informou que será efectuada uma limpeza, dentro das condições possíveis. 

2.ª solicitou a substituição e reforço de iluminação no Parque da Cidade e 
Marachão como forma de minimizar a criminalidade existente e eventualmente proporcionar 
mais segurança na referida zona e ainda a colocação de candeeiros novos nas imediações 
do Largo 5 de Outubro porque com a remodelação do iluminação deste Largo a área 
circundante ficou deficientemente iluminada. 

A Senhora Presidente  informou que os locais designados irão ser alvos de uma 
intervenção de fundo enquadrados no programa Polis. Até lá irão ser substituídas as 
situações danificadas. 

** 
N.º2141/00 O Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA sobre as declarações vindas a 
público num jornal local, acerca do esbanjamento de dinheiro em relação ao aluguer de 
viaturas, informou o Senhor Vereador Raul Castro que não se sentiu melindrado, mas 
quando as coisas que são ditas afectam terceiros lhe cabia fazer alguns esclarecimentos: 



 

CMLeiria/Acta n.º 29 de 2000.08.16 

.001347-(5) 

1- as viaturas alugadas para o desporto não foram 3 mas 2 porque uma foi 
para serviço da feira de Leiria. 

2- o processo foi analisado pelos serviços da CML, que tiveram todo o cuidado 
nas negociações, tendo conseguido um melhor preço do que habitual, 
salvaguardando-se assim o interesse público municipal. 

3- na sua opinião não é correcto falar em “esbanjamento de dinheiro”; deveria 
haver alguma contenção verbal, porque demonstração disso é a proposta 
apresentada na última reunião pelos Senhores Vereadores do Partido 
Socialista, para financiamento com publicidade do Euro 2004, essa sim 
esbanjadora, que propunha pôr-se dinheiro fácil nas mãos de alguns 
dirigentes, quando existem antecedentes que mostram que essa modalidade 
de financiamento tem reflexos pouco positivos. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO respondeu que a proposta tem carácter 
político, como é evidente, e não deve ser interpretada pessoalmente. 

Quanto ao número de viaturas, baseou-se na informação que constava da lista 
de ordens de pagamentos, pelo que se a redacção estava mal não se lhe devem assacar 
responsabilidade. 

O “esbanjamento de dinheiro” a que se referem é por defenderem a aquisição 
das viaturas em regime de Aluguer de Longa Duração (ALD), pois na modalidade escolhida 
a Câmara paga e não fica com património. 

O Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  afirmou que a opção foi fruto de uma 
decisão de gestão. Há actividades a desenvolver que necessitam de recursos e meios 
logísticos. Asseguraram-se os recursos e os meios e as actividades realizaram-se. Informou 
também que está em curso um processo de aquisição, mas que ainda não está concluído, e 
não se podia estar à espera, porque existem actividades urgentes a desenvolver. 

O Senhor Vereador Raul Castro  respondeu que esse motivo não é valido pois 
só demonstra que não existe planeamento. 

O Senhor Vereador António Sequeira afirmou que se conseguirem provar com 
estudos que é mais vantajoso o aluguer que a compra então poderá ou não concordar mas 
se não se compraram os carros por haver falta de planeamento, então a atitude pode ser 
criticável. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2142/00 PROC.º N.º 2050/81 - (fl - 106) 
De CLARISSE DE ALMEIDA LEITÃO RODRIGUES, residente em Cruz de S. 

Tomé, freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar a 
efeito num estabelecimento de restauração sito no lugar e freguesia de Azoia. 

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

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico e projecto de segur ança contra incêndios para 
parecer do Serviço Nacional de Bombeiros; 
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2.º cumprir com o indicado no parecer do ICERR-Inst ituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qua l se deve dar conhecimento ao 
requerente) e apresentar comprovativo do licenciame nto do acesso à EN 356-1, por 
parte daquela entidade; 

3.º esclarecer quanto à utilização da totalidade do s espaços das 
construções anexas e indicar onde se pretende insta lar o bar indicado na planta de 
implantação para o edifício C; 

4.º cumprir com o disposto no art.º 1363.º do Códig o Civil relativamente 
aos vãos junto ao limite da propriedade (anexos de apoio); 

5.º apresentar autorização do técnico autor do proj ecto inicial, Eng.º 
Manuel Dias das Neves; 

6.º o parque infantil indicado deverá cumprir com o  indicado no Decreto-
Lei 379/97 de 27 de Dezembro.  

** 

N.º2143/00 PROC.º N.º 1107/85 - (fl - 314) 
De NELSON MANUEL GONÇALVES FERREIRA LAGÔA, residente na Rua da 

Escola, Vale Grande, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações, a levar a efeito numa loja para ser utilizada como café - estabelecimento de 
bebidas, de um edifício sito no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações acima referidas, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever patamar intermédio relativamente às esca das propostas, de 
acordo com o previsto nos art.º s 15.º e 45.º do Re gulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico; 

3.º cumprir com o parecer emitido pelo Centro de Sa úde, o qual deve ser 
transmitido ao requerente. 

** 

N.º2144/00 PROC.º N.º 555/92 - (fl - 227) 
De MANUEL VÉSTIA RODRIGUES, residente em Fonte da Mata, freguesia de 

Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações às Fracções “B” e “C”, espaços comerciais n.º s 2 e 3, respectivamente, a levar a 
efeito no bloco habitacional e comercial sito no Lote 3 da Urbanização da Maligueira, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações acima referidas, 
condicionado a apresentar projectos de águas e esgo tos no prazo de 180 dias. 

** 
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N.º2145/00 PROC.º N.º 536/96 - (fl - 525) 
De MARPOMBAL, CONSTRUÇÕES MODERNAS S.A., com sede no Edifício 

Pombal Shopping, 2.º piso, escritório 19, freguesia e concelho de Pombal, referente ao 
pedido de reanálise do projecto de arquitectura para acabamentos de um bloco habitacional, 
em construção no Lote 9 da Quinta dos Capuchos, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a reanálise do projecto de arq uitectura do bloco habitacional 
acima referido e autorizar o respectivo licenciamen to, condicionado a prevêr acesso à 
cobertura. 

** 

N.º2146/00 PROC.º N.º 398/97 - (fl - 174) 
De VITOR DAS NEVES DIAS, residente na Rua Manuel Oliveira Pepe n.º 8, 

Ponte dos Pousos, freguesia de Pousos, referente à reanálise do projecto de arquitectura de 
uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Ponte dos Pousos, freguesia de Pousos. 

Retirado. 

** 

N.º2147/00 PROC.º N.º 914/97 - (fl - 151) 
De FERNANDO DOS RAMOS MALHO, residente na Rua de Santa Marta, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de alterações de uma moradia 
unifamiliar em banda e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 46 da Charneca do 
Bailadoro, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações acima referidas, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir que os alinhamentos dos muros sigam o previsto no 
loteamento; 

2.º apresentar projecto de estabilidade para o alpe ndre, no prazo de 180 
dias. 

** 

N.º2148/00 PROC.º N.º 1286/97 - (fl - 260) 
De MOTA MARQUES E FILHOS, LDA., residente na Rua da Ribeirinha, 

Tiroeira, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações, a levar a efeito num bloco habitacional, sito em Vale Lobos, Lote 6 - Guimarota, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco habitacional acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1.º reformular a localização dos aparcamentos propo stos de modo a 
garantir a circulação junto da caixa de escadas; 

2.º reformular os caminhos de evacuação para peões na cave, de modo a 
que estes sirvam todos os lugares propostos; 

3.º garantir que os espaços propostos para o sótão não serão utilizados 
para fins habitacionais; 

** 

N.º2149/00 PROC.º N.º 102/98 - (fl - 305) 
De MARIA MANUELA TEIXEIRA CASTRO GIL, residente na Rua da Escola 3-4 

Dt.º, Guimarota, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a 
levar a efeito numa moradia unifamiliar, sita no Lote 8 da Quinta do Chorão – S. Romão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações acima referidas, 
condicionado a apresentar: 

1.º certidão da Conservatória do Registo Predial, d ado que a existente no 
processo se encontra caducada; 

2.º termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura de 
acordo com a Portaria 1115-A/94, devendo referir no meadamente o cumprimento das 
disposições do loteamento; 

3.º projecto de estabilidade de acordo com as alter ações apresentadas. 

** 

N.º2150/00 PROC.º N.º 323/98 - (fl - 363) 
De MANUEL NICOLAU CASEIRO, residente na Rua dos Lourais, n.º 148, 

freguesia de Barreira, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
alterações, a levar a efeito num bloco habitacional sito em Casal do Guerra, Lote 1, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a reanálise do projecto de arq uitectura das alterações acima 
referidas e autorizar o respectivo licenciamento, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar acta de condomínio a aprovar as alte rações requeridas; 
2.º garantir a execução de escada escamoteável de a cordo com o n.º 4 do 

art.º 32.º do Decreto-Lei 64/90 de 21 de Fevereiro,  assim como saída de emergência de 
acordo com o n.º 4 do art.º 13.º do mesmo Decreto-L ei. 

** 
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N.º2151/00 PROC.º N.º 1211/98 - (fl - 173) 
De DAVID OLIVEIRA GONÇALVES, residente na Quinta da Barreta, Lote 50 – 

S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar 
a efeito numa moradia unifamiliar em banda, em construção no Lote 61 da Urb. Charneca do 
Bailadouro, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado a apresentar: 

1.º documento de posse, dado que o existente no pro cesso não se 
encontra válido; 

2.º termo de responsabilidade do autor do projecto,  de acordo com a 
Portaria 1115-A/94, de 15 de Dezembro, devendo refe rir nomeadamente o 
cumprimento do disposto no loteamento onde se inser e; 

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

** 

N.º2152/00 PROC.º N.º 1494/98 - (fl - 304) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Avenida 11 de Julho, n.º 1151, freguesia 

de Memória, acompanhado de uma exposição referente à alteração do Lote 4, a levar a 
efeito na Rua de Santo António, freguesia de Leiria. 

Retirado. 

** 

N.º2153/00 PROC.º N.º 1495/98 - (fl - 316) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Avenida 11 de Julho, n.º 1151, freguesia 

de Memória, acompanhado de uma exposição referente à alteração do Lote 5, a levar a 
efeito na Rua de Santo António, freguesia de Leiria. 

Retirado. 

** 

N.º2154/00 PROC.º N.º 1564/98 - (fl - 300) 
De ANTÓNIO FERREIRA FERNANDES E OUTRO, residente na Rua das Cinco 

Vidas, Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, referente ao projecto 
de arquitectura de alterações, a levar a efeito num bloco habitacional, sito em S. Romão, 
Lote 7, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações acima referidas e, 
autorizar o respectivo licenciamento do bloco habit acional, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar elementos gráficos de sobreposição ( amarelos e 
vermelhos) relativos às alterações propostas; 
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2.º os lugares de estacionamento deverão ficar afec tos à mesma fracção 
aquando da constituição da propriedade horizontal; 

3.º apresentar projecto de estabilidade rectificado  de acordo com as 
alterações introduzidas, no prazo de 180 dias. 

Mais delibera informar o requerente que, previament e à emissão da licença 
de utilização deverá verificar-se a execução dos ar ranjos exteriores previstos no 
loteamento, nomeadamente as zonas pedonais envolven tes de acordo com o parecer 
da Divisão de Obras Municipais de 19/06/2000. 

** 
N.º2155/00 PROC.º N.º 730/99 - (fl. - 282) 

De JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO, residente na Rua José Oliveira 
Zuquete, Lote 76, Quinta St.º António, freguesia de Marrazes, referente à reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito em Olivais - Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/08/2000, delibera, por unanimidade, 
aprovar a reanálise do projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a estrutura da cave não poderá interferir com a  circulação nem com os 
estacionamentos necessários, face ao Regulamento do  Plano Director Municipal; 

2.º cumprir com o art.º 34.º (sentido de abertura d as portas de saída), art.º 35.º 
(ventilação dos caminhos de evacuação em comunicaçõ es horizontais e escadas), n.º s 2, 3 e 5 
do art.º 46.º (facilidades para intervenção dos Bom beiros – acesso a 30m e via) e art.º 47.º 
(disponibilidades de água), de acordo com o Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3.º cumprir com o art.º 16.º (controlo do fumo nas escadas), art.º 17.º (controlo da 
poluição do ar nas câmaras corta fogo), art.º 18.º (controlo do fumo nas câmaras corta-fogo), 
art.º 26.º (controlo da poluição de ar na cave), ar t.º 27.º (detecção de CO), alínea b) do n.º 1 do 
art.º 33.º (meios de primeira intervenção), art.º 4 5.º (ralos de recolha), art.º 47.º (câmaras 
retentoras) e esclarecimento quanto às ventilações nas boxes, de acordo com o Decreto-lei n.º 
66/95, de 8 de Abril; 

4.º cumprir com o n.º 1 do art.º 71.º e art.º 73.º (garantir áreas mínimas de 
iluminação e de afastamento lateral, devendo para t al retirar a marquise em frente à sala), face 
ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

5.º deslocar as saídas de ventilação da cave por qu estões de salubridade, nos 
termos do art.º 15.º do RGEU dada a proximidade das  janelas de compartimentos de habitação 
do r/chão; 

6.º prever em obra guarda de protecção nos muros ju nto à rampa de acesso à 
cave por questões de segurança, nos termos do art.º  15.º do RGEU; 

7.º prever adequada exaustão de fumos quanto à secç ão e saída para o exterior, 
de acordo com o Capítulo VI do Título III do RGEU ( nomeadamente esquentador); 

8.º prever muros de 1,5m entre fracções; 
9.º requerer a emissão da licença no prazo de 180 d ias; 
10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de construção, 

Garantia Bancária no valor de 1.000.000$00, a fim d e garantir a reposição de infra-estruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apresentad a não cessará em caso algum, sem 
autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

11.º apresentar declaração do comproprietário, face  à titularidade indicada no 
documento de posse. 
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N.º2156/00 PROC.º N.º 1261/99 - (fl. - 35) 
De FERNANDO JOSÉ PIRES BOIÇA E OUTRA, residente na Rua D. Carlos I, 1.º Dt.º, 

Leiria Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a 
levar a efeito em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 07/08/20 00, e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos abaixo indicados, delibera,  por unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento Administrativo: 

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

1.º foi emitido parecer desfavorável pela Direcção Regional de Educação do 
Centro, o qual deve ser transmitido ao requerente; 

2.º as confrontações indicadas no documento de poss e não se encontram de 
acordo com o existente no local, não se encontrando  ainda de acordo com o indicado nos 
elementos gráficos, nomeadamente do lado Norte e Po ente, já que não é referida a existência 
de arruamento no referido documento de posse; 

Mais se refere que deverão indicar-se em planta os respectivos artigos matriciais e 
respectivos limites; 

3.º o proposto não se enquadra no local no que se r efere à volumetria proposta 
nomeadamente no que se refere à cobertura tal como já referido na deliberação de Câmara de 
14/04/99 – Inf. 79/98, devendo a altura da mesma re duzir-se ao mínimo necessário; 

4.º o projecto apresentado não cumpre com o dispost o no regulamento do Plano 
Director Municipal relativamente a: 

4.1. art.º 47.º relativamente à área de construção,  dada a ocupação prevista 
em sótão; 

4.2. art.º 67.º relativamente ao número de lugares a ceder ao domínio 
público e junto ao arruamento; 

5.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto  nos art.º s 22.º e 47.º 
(relativamente à disponibilidade de água e meios de  extinção de incêndios); art.º 35.º 
(ventilação dos caminhos de evacuação) de acordo co m o disposto no Decreto-Lei 64/90 de 21 
de Fevereiro; 

6.º o projecto deverá ser reformulado de modo a cum prir com os seguintes 
aspectos do Decreto-Lei 66/95 de 8 de Abril: 

6.1. a memória descritiva não refere a caracterizaç ão dos materiais no que 
se refere às características de resistência ao fogo  (Cap. III); 

6.2. deverão ser criadas antecâmaras junto aos aces sos aos pisos 
superiores (art.º 15.º); 

6.3. o projecto não cumpre com o disposto no art.º 14.º, devendo as 
escadas de saída da cave ser de saída directa para o piso de 
circulação do r/c; 

6.4. deverá ainda prevêr-se controlo de poluição de  ar e controlo de fumo 
nas câmaras corta fogo (art.º s 17.º e 18.º) e sina lização de segurança 
(art.º 20.º); 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a), b) e g) 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. 

** 
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N.º2157/00 PROC.º N.º 1385/99 - (fl. - 87) 
De JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA, residente na Rua S. Francisco n.º 9, Souto 

do Meio, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura das alterações de 
muros de vedação, a levar a efeito na Quinta St.º António, Lote 18, Arrabalde da Ponte, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/08/2000, 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.º 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 é proposta uma alteração à topografia injustifi cada; 
2.º os muros propostos excedem 2 metros de altura, valor máximo 

indicado aquando do despacho de licenciamento em 21 .01.2000. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

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

** 
N.º2158/00 PROC.º N.º 1525/99 - (fl - 111) 

De IMOBILIÁRIA CRUZEIRO DOS PARCEIROS, LDA., com sede na Rua Nossa Sr.ª do 
Rosário n.º 162, freguesia de Parceiros, acompanhado de novos elementos dando resposta à 
proposta de indeferimento efectuada nos termos do Código de Procedimento Administrativo e, 
referente ao projecto de arquitectura de um edifício de habitação e comércio, a levar a efeito no lugar 
e freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento e, concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 07/08/2000, delibera, por unanimida de, aprovar o projecto de arquitectura do 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do art.º 59.º do Regulam ento Geral das Edificações 
Urbanas, relativamente ao arruamento do lado Nascen te; 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei 64/90 de 21 de Fevereiro 
(segurança contra incêndios) relativamente a: 

2.1. n.º 4 do art.º 30.º (relativamente à ventilaçã o das comunicações 
horizontais); 

2.2. n.º 8 do art.º 37.º (relativamente à distância  entre os vãos das paredes 
exteriores que não pode ser inferior a 3,0m); 

3.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei 66/95 de 8/4 (segurança 
contra incêndios na cave destinada a estacionamento ) relativamente a: 

3.1. n.º 2 do art.º 14.º, devendo as escadas ter sa ída directa para 
comunicações horizontais de uso comum; 

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

3.3. prever conveniente controle de poluição de ar de acordo com o 
disposto nos art.º s 26.º e 27.º do Decreto-Lei 66/ 95 de 8 de Abril; 

3.4. sinalização de segurança (art.º 20.º); 
3.5. meios de primeira intervenção (alínea a) do n. º 1 do art.º 33.º); 
3.6. câmara retentora nas caves de estacionamento a rt.º 47.º 
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4.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto-
Regulamentar 8/90 de 6 de Abril, com a redacção dad a pelo Decreto-Lei 21/98 de 4 de 
Setembro; 

5.º prevêr a cedência à via pública dos espaços ind icados para 
alargamento de vias, estacionamento e passeio, devi damente infra-estruturado, 
devendo apresentar certidão da Conservatória rectif icada em relação ao mesmo; 

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

7.º garantir a largura da via actualmente existente  (EM 541); 
8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 

8.1. projecto electromecânico de elevadores; 
8.2. projecto de drenagem de águas residuais da cav e; 

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

** 

N.º2159/00 PROC.º N.º 1656/99 - (fl. - 24) 
De MANUEL VERDE DA CUNHA COELHO, residente na Rua Nossa Senhora 

da Agonia, 945, Sobral, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de um 
pavilhão, a levar a efeito em Casal Cego, Covinha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/2000, 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 1.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado não cumpre com o dispost o no regulamento do 
Plano Director Municipal relativamente a: 

1.1. afastamentos laterais ao limite da propriedade  e altura do 
edifício de acordo com o previsto na alínea b) do n .º 4 do art.º 
49.º, não devendo os respectivos afastamentos ser i nferiores à 
altura máxima de qualquer corpo do edifício num pla no a 45º 
definido a partir de qualquer dos lados do lote, co m o máximo 
de 9,0m; 

1.2. não esclarece quanto ao cumprimento do dispost o na alínea c) 
do art.º 49.º no que se refere à percentagem de sol o 
impermeabilizado; 

2.º não esclarece quanto ao cumprimento da totalida de dos aspectos 
indicados no Decreto-Lei 66/95 de 8 de Abril, nomea damente caracterização dos 
materiais, não cumprindo o proposto com o disposto no art.º 13.º do mesmo Decreto-
Lei, no que se refere à saída para o exterior do pi so; 
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2.1. não prevê a criação de antecâmara entre as zon as de arrumos e 
as zonas de estacionamento, de acordo com o previst o no art.º 
15.º do referido Decreto-Lei; 

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 e alínea a) 
do n.º 2, do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar o requerente que, a viabiliz ação do pretendido, caso 
venham a ser solucionadas as questões acima referid as, ficará condicionada ao 
alargamento do arruamento do lado Nascente junto à propriedade e em toda a 
extensão desta (com o mínimo de 6,0m e devidamente pavimentado) até ao 
arruamento a Sul (paralelo à EN 1). 

** 

N.º2160/00 PROC.º N.º 1689/99 - (fl. - 32) 
De AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTROS, residentes na Av. Marquês de 

Pombal, lote 15, 338-1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/08/2000, 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 1.º 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 emitido parecer desfavorável pela Direcção Regional de Educação 
do Centro, o qual deve ser transmitido ao requerent e; 

2.º o proposto não se enquadra no local no que se r efere à volumetria 
proposta devendo manter-se a tipologia do edifício adjacente (PO 1249/97) 
nomeadamente no que se refere ao piso recuado; 

3.º não esclarece qual a parcela a destacar; 
4.º não apresenta corte abrangendo a totalidade da propriedade e a via 

pública com indicação das cotas altimétricas e resp ectivos afastamentos; 
5.º o projecto apresentado não cumpre com o dispost o no art.º 67.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, relativame nte ao número de lugares a 
ceder ao domínio público e junto ao arruamento; 

6.º o projecto não cumpre com os seguintes aspectos  do Decreto-Lei 
66/95 de 8 de Abril: 

6.1. a memória descritiva não refere a caracterizaç ão dos materiais 
no que se refere às características de resistência ao fogo (Cap. 
III); 

6.2. não esclarece quanto ao controlo da poluição d e ar e controlo 
de fumo nas câmaras corta fogo (art.º s 17.º e 18.º ) e sinalização 
de segurança (art.º 20.º); 
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a), b) e g) do n.º 1 do artigo 
63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2161/00 PROC.º N.º 33/2000 - (fl - 30) 
De CARVICENTRO, DROGAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA. , com 

sede na Rua Adriano Manuel Pereira n.º 349, freguesia de Carvide, acompanhado de 
elementos dando cumprimento às condições impostas na deliberação tomada em reunião 
de Câmara de 03.05.2000 e, referente ao pedido de alteração de uso de um comércio para 
instalação de cabeleireiro, a levar a efeito num edifício de habitação e comércio sito em 
Colmeia, Estrada Nacional 349-1, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/08/2000, delibera, por 
unanimidade, manter a deliberação tomada em sua reu nião de 03/05/2000, no que se 
refere ao cumprimento do indicado no parecer do Cen tro de Saúde (o qual já é do 
conhecimento do requerente), devendo previamente à emissão de licença de 
utilização efectuar-se vistoria nos termos do dispo sto no art.º 30.º do Decreto-Lei 
250/94 de 15/10 e Decreto-Lei 370/99 de 18/09. 

** 

N.º2162/00 PROC.º N.º 327/00 - (fl - 28) 
De ADELINO D’ASCENÇÃO ANTÓNIO, residente no largo do Armazém, 

Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufêmia, referente ao projecto de arquitectura de 
moradias geminadas e muros de vedação, a levar a efeito  na Rua dos Marques, Andrinos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  moradias geminadas e muros de 
vedação acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer a discrepância entre a área descrita  na certidão da 
Conservatória do Registo Predial e a constante nos elementos gráficos apresentados; 

2.º esclarecer a configuração e localização dos lim ites do terreno, face à 
sobreposição com o processo 566/99; 

3.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação das 
áreas cedidas; 

4.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto às áreas cedidas; 

5.º reformular a localização da porta de acesso à c ave, no r/c, de forma a 
não interferir com a circulação, devendo prever pat amar junto da mesma e abertura 
no sentido da fuga pelo r/c; 

6.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado, uma para instrução do processo e outra  para autenticação a devolver 
aquando do levantamento da licença; 
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7.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto da rede de esgotos que contemple a rede de  drenagem de águas residuais da 
cave; 

8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 400.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que: 
a) para efeitos de posterior licenciamento de muros  de vedação deverão 

estar esclarecidas as questões indicadas nos pontos  1 e 2, devendo 
igualmente ser apresentados alçados na sua totalida de, com indicação 
do perfil original do terreno; 

b) previamente à emissão da licença de utilização d everá verificar-se a 
execução das infra-estruturas, nomeadamente a pavim entação do 
acesso e estacionamento, assim como a execução do p asseio. 

** 

N.º2163/00 PROC.º N.º 542/2000 - (fl - 24) 
De RAÚL JORGE DOS SANTOS MAURÍCIO, residente na Rua das Lavadeira, 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um barracão 
para armazém, a levar a efeito em Calmeiras, freguesia de Pousos. 

Retirado. 

** 

N.º2164/00 PROC.º N.º 577/00 - (fl - 50) 
De CONSTRUÇÕES DUARTE, SOARES E SOUSA, LDA., com sede em 

Arroteia, freguesia de Souto da Carpalhosa, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia unifamiliar, anexo e muros de vedação, a levar a efeito em Casais dos Matos, Lote 
78, 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  08/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de moradia, anexo e muros de 
vedação acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento dos artigos 110.º, 112.º  e 114.º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas relativamente à indep endência e secção de condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
assim como relativamente à salvaguarda da salubrida de nos lotes confinantes, 
designadamente quanto à emissão de fumos da churras queira; 

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

** 

N.º2165/00 PROC.º N.º 691/2000 - (fl. - 33) 
De CONSTRUÇÕES DA PIMENTEIRA, LDA., com sede na Rua da Pimenteira 

n.º 7, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto 
habitacional, a levar a efeito em Vale, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/08/2000, 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 1.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre com o n.º 2 do art.º 62.º  do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente ao afastamen to a tardoz; 

2.º não apresentou em original, planta 1/1000 de ac ordo com a deliberação 
de Câmara de 02/08/95 e planta extracto do Plano Di rector Municipal com indicação da 
localização; 

3.º os cortes apresentados não contêm indicação do perfil original do 
terreno, do perfil do arruamento confinante, assim como dos limites do lote e 
afastamentos; 

4.º não apresentou memória descritiva com indicação  da qualificação de 
materiais e de elementos construtivos de acordo com  o Decreto-Lei 64/90 de 21 de 
Fevereiro e Decreto-Lei 66/95 de 8 de Abril, bem co mo restantes aspectos 
nomeadamente, relativos ao controlo de poluição de ar (cap. VII), controlo do fumo 
nos pisos (cap. VIII), condutas e ductos (cap. XI),  drenagem de águas residuais (cap. 
XII); 

5.º o projecto não cumpre com o n.º 2 do art.º 65.º  do RGEU, relativamente 
ao pé direito mínimo em escadas; 

6.º a inclinação das águas da cobertura é excessiva , devendo reduzir-se 
ao mínimo indispensável a cota da cumeeira; 

7.º o projecto não prevê pré-definição da estrutura  na cave; 
8.º o projecto não prevê na cave, saídas de emergên cia para o exterior, de 

acordo com o art.º 13.º do Decreto-Lei 66/95, deven do no caso de se realizarem pelo 
portões dos acessos para veículos, prever-se pelo m enos que um dos portões 
disponha de porta; 

9.º o projecto não é esclarecedor do cumprimento do  disposto nos art.º s 
110.º e 112.º do RGEU, relativamente à independênci a e secção de condutas de 
evacuação de fumos e gases provenientes de combustã o, assim como da localização 
das ventilações das instalações sanitárias interior es. 
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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 
63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar o requerente que, caso venha m a ser solucionadas 
as questões acima referidas: 

a) deverá prever-se a cedência de uma faixa de terr eno para alargamento 
do perfil do arruamento confinante para 6 metros, d evendo para o efeito 
medir-se 3 metros a partir do seu actual eixo, assi m como para 
execução de passeio com 1,5 metros; 

b) será promovida a consulta à Força Aérea. 

** 

N.º2166/00 PROC.º N.º 710/2000 - (fl - 7) 
De ANA MARIA PEREIRA MATA DOS REIS, residente na Rua de Roma, Lote 

36-3.º esq.º, Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de alteração de 
uso de um estabelecimento comercial para cabeleireiro e instituto de beleza, a levar a efeito 
na fracção B do Lote 14 sito na Rua das Costas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração de uso acima refer ida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 
qual se deve dar conhecimento ao requerente); 

2.º previamente deverá efectuar-se vistoria nos ter mos do disposto no 
art.º 30.º do Decreto-Lei 445/91 de 20/11, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 250/94 
de 15/10 e Decreto-Lei 370/99 de 18/09. 

** 

N.º2167/00 PROC.º N.º 711/2000 - (fl - 15) 
De JOSÉ FERREIRA JÚNIOR, residente na Rua Dr. Agostinho Tinoco, 19, 

freguesia de Leiria, referente ao pedido de alteração de uso de um espaço comercial para 
instalação de uma lavandaria, a levar a efeito num edifício sito na Rua 25 de Abril, Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração da utilização acim a referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o parecer do Centro de Saúde (do qu al se deve dar 
conhecimento ao requerente); 

2.º previamente à emissão da licença deverá efectua r-se vistoria nos 
termos do Decreto-Lei 370/99 de 18 de Setembro e ar t.º 30.º do Decreto-Lei 445/91 de 
20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i 250/94 de 15 de Outubro. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 29 de 2000.08.16 

.001361-(19)

N.º2168/00 PROC.º N.º 730/00 - (fl. - 21) 
De ANTÓNIO DE JESUS FONSECA, residente na Urbanização Casais de S. 

Romão, lote 70, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de um anexo e 
muros de vedação, a levar a efeito no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/08/2000, 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.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não é esclarecedor da adequabilidade  do projecto à 
topografia original do terreno, nomeadamente quanto  ao anexo, devendo para o efeito 
apresentar corte pelo anexo com indicação do perfil  original do terreno, assim como 
alçado conjunto dos muros com o anexo; 

2.º o projecto não cumpre o polígono de implantação  previsto no 
loteamento para a implantação do anexo; 

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 
63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2169/00 PROC.º N.º 801/2000 - (fl. - 19) 
De ANTÓNIO PEREIRA DIAS, residente na Rua 1.º de Dezembro, 6 – Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e anexo para garagem, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar sita 
em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/2000, 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 1.º 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 a área do terreno apresentada nos elementos grá ficos não corresponde 
à área descrita na certidão da Conservatória do Reg isto Predial; 

2.º a parcela a destacar não confronta com arruamen to público; 
3.º o limite do terreno apresentado nos elementos g ráficos sobrepõe-se ao 

limite do terreno do confinante Nascente, de acordo  com o processo 1460/98; 
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. 
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Mais delibera informar o requerente que, caso venha m a ser solucionadas 
as questões acima referidas, será promovida a consu lta à Força Aérea e EDP, a fim de 
prestarem o correspondente parecer. 

** 
N.º2170/00 PROC.º N.º 942/2000 - (fl. - 37) 

De ÁLVARO DE JESUS GASPAR, residente na Av. Marquês de Pombal, Lote 4 
r/c dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
e muros de vedação, a levar a efeito em Casal dos Matos, Lote 14, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/08/2000, 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.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre o previsto no loteamento relativamente à área 
bruta do primeiro piso; 

2.º o projecto não está devidamente compatibilizado  com a topografia 
original do terreno, relativamente aos desaterros e  muros de suporte de terras 
propostos, de acordo com o previsto no loteamento, nomeadamente nos cortes D...D’ 
e C...C’, devendo garantir-se as alturas e afastame ntos neles indicados; 

3.º o projecto não cumpre o art.º 25.º do Regulamen to do Plano Director 
Municipal, relativamente à altura máxima de muros c onfinantes com a via pública, 1,5 
metros; 

4.º não apresenta planta 1/1000 do levantamento aer ofotogramétrico em 
original. 

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.º2171/00 PROC.º N.º 978/2000 - (fl. - 34) 

De CÉLIA MARIA LOPES LOUREIRO, residente na Rua de Paris, Lote 60 r/c 
dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar e 
muros de vedação, a levar a efeito em Casal dos Matos, Lote 19, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/08/2000, 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.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 
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1.º o projecto não cumpre o previsto no loteamento relativamente à área 
bruta do primeiro piso; 

2.º o corte apresentado não é esclarecedor da adequ abilidade do projecto 
à topografia original do terreno, devendo para o ef eito indicar-se o perfil original do 
terreno; 

3.º as escadas propostas não prevêem lanços com 3 d egraus no mínimo; 
4.º o projecto não é esclarecedor da adequabilidade  dos muros propostos 

à topografia do terreno, devendo para o efeito apre sentar alçados da totalidade dos 
muros de vedação com indicação do perfil original d o terreno; 

5.º o projecto não cumpre com o art.º 25.º do Regul amento do Plano 
Director Municipal, relativamente à altura máxima d e muros confinantes com a via 
pública, 1,5 metros; 

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

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2172/00 V.H. N.º 38/2000 - (fl. - 4) 
De MANUEL VIEIRA,  referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica 

do prédio onde reside e, situado na E.N. 109, n.º 272, Várzeas, freguesia de Souto da 
Carpalhosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 138/00, de 12/07/2000, delibera, po r unanimidade, notificar o 
proprietário do imóvel, o Sr. Júlio Monteiro, resid ente na Estrada Nacional 109, 
Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa, nos term os dos artigos 100º e 101º do 
Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-lo ao 
abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 6 4º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro e, n.º 1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, para no 
prazo de 90 dias, proceder à substituição da cobert ura e da caixilharia, devendo a 
instalação sanitária ser dotada de condições de uti lização, conforme informação 
constante do Auto de Vistoria, do qual deverá ser d ado conhecimento. 

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

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2173/00 PROC.º LOT. N.º 3586/72 (fl. 144) 
De António Leal, acompanhado de um requerimento de HENRIQUE PEREIRA 

DA SILVA  residente em Várzeas - 2425 Monte Real, solicitando a aprovação do projecto de 
arranjos exteriores do loteamento, sito em Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 10.8.200 0, delibera por unanimidade, 
aprovar o projecto de arranjos exteriores e autoriz ar a emissão do aditamento ao 
respectivo alvará, devendo ser apresentada uma Gara ntia Bancária no valor de Esc. 
1.651.200$00. 
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A obra deverá ser executada no prazo de um ano de a cordo com as 
informações prestadas pelo Departamento de Obras Mu nicipais e Divisão de Apoio 
Técnico. 

** 
N.º2174/00 PROC.º LOT. N.º 42/78 (fl.172) 

De MARIA DE JESUS MENINO,  acompanhado de um requerimento entregue  
por Rui Manuel Ferreira do Casal, residente na Rua do Canto, 36 em Marrazes, referente à 
alteração de uso para habitação do lote 5 inicialmente destinado a exploração agrícola, sito 
no loteamento em Sampão, freguesia de Marrazes, dando assim cumprimento à deliberação 
camarária de 26.4.2000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 10.8.2000, delibera  por unanimidade, aprovar a 
emissão do aditamento ao respectivo alvará, condici onado à apresentação de 
Garantia Bancária no valor de Esc. 816.455$00, refe rente aos arranjos exteriores 
(devendo os mesmos ser executados no prazo de 30 di as de acordo com a 
calendarização apresentada e, ficando ainda a sua e xecução condicionada ao parecer 
emitido pela Divisão de Apoio Técnico de 12.7.2000) . 

** 
N.º2175/00 PROC.º LOT. N.º 29/89 (fl. 218 e 221) 

De MANUEL ESTRELA FERREIRA E OUTROS , residente à Rua Sá de Miranda 
lote 3 2º Esq. - Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando o cancelamento da 
hipoteca do lote 49 do loteamento n.º 5/92, em alternativa apresenta um depósito caução no 
valor de Esc. 900.000$00 (10%) até à recepção definitiva do mesmo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 10.8.200 0, delibera por unanimidade, 
aprovar a recepção provisória das infra-estruturas e o cancelamento da hipoteca do 
lote n.º 49, sendo este substituído pelo depósito c aução apresentado. 

** 
N.º2176/00 PROC.º LOT. N.º 43/95 (fl. 318) 

De S.C.M.R. – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. , com sede na Estrada 
da Fonte Cova, 80 – Monte Redondo, acompanhado de um requerimento solicitando a 
recepção provisória do loteamento, sito em Monte Redondo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 1.8.2000 , delibera por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória da rede viária e re dução da garantia bancária n.º 
05030000304880019 para 10% do seu valor inicial, qu e ficará cativo até à recepção 
definitiva das infra-estruturas que a mesma caucion a. 

** 
N.º2177/00 PROC.º LOT. N.º 5/99 (fl.223) 

De Mª LUCÍLIA DE OLIVEIRA FARIA RIBEIRO E OUTROS,  residentes na R. D. 
José Alves Correia da Silva, 51 em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade sita 
no lugar de Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 2.8.2000 e 11.8.200 0 delibera, por maioria com a 
abstenção do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alve s aprovar os projectos das infra-
estruturas do loteamento acima referido, de acordo com os condicionalismos das 
respectivas informações e autorizar a emissão do co rrespondente alvará, devendo: 

1.º apresentar as Garantias Bancárias:  
a) Esc. 33.772.890$00 a favor da Câmara Municipal 

(correspondendo 31.936.560$00 à rede viária e 1.836 .330$00 aos 
arranjos exteriores); 

b) Esc. 4.460.000$00 a favor da Câmara Municipal re ferente às redes 
de água e esgotos domésticos e pluviais; 

c) Esc. 3.800.000$00 a favor da Cenel. 
2.º efectuar os pagamentos: 

a) Esc. 1.435.000$00 + IVA aos Serviços Municipaliz ados; 
b) Esc. 548.700$00 + IVA à Cenel. 

3.º efectuar o pagamento à Câmara Municipal da comp ensação por área não 
cedida para equipamento, no valor de Esc. 13.860.07 8$00 (conforme ponto 2.º da 
deliberação camarária de 9.6.99). 

As obras de urbanização deverão ser executadas no p razo de 180 dias, 
conforme a calendarização apresentada, tendo em con sideração os pareceres das 
entidades. 

** 
N.º2178/00 PROC.º LOT. N.º 26/99 (fl. 41) 

De FAUSTINO FERREIRA COELHO GUERRA , residente em Rua do Ribeiro n.º 
559 Segodim – Monte Real, referente ao loteamento de uma propriedade para constituição 
de, 12 lotes destinados a habitação unifamiliar em moradias geminadas num terreno inserido 
em espaço urbano e área habitacional sito em “Barro S. Lourenço” – Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 8.8.2000 , delibera por maioria com a 
abstenção do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alve s aprovar o projecto de 
loteamento acima referido, condicionado ao seguinte : 

1º reformular a implantação das construções e garag ens, e efectuar o 
pagamento de Esc. 1.264.400$00 à Câmara, pelos 668. 8 m2 não cedidos, de acordo 
com o n.º 5 do art.º 55º do Regulamento do PDM.; 

2º ceder 901m2 para arruamentos, 532.5m2 para passe ios, 242.5m2 para 
estacionamentos; 

3º apresentar projecto de infra-estruturas elaborad os de acordo com a 
informação das diversas Entidades. 

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE S OUTO DA 
CARPALHOSA (9) T – 47/00 
N.º2179/00 Nos termos do art.º 116 do Dec.-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 CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, LDA.. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato 

** 

REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DA C OSTA – MACEIRA 
(9) T – 46/00 
N.º2180/00 Nos termos do art.º 116.º do Dec.-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 FERNANDO SILVA & VIEIRA, CONSTRUÇÕES, LDA.. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato 

** 

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO NA S ESCOLAS DO 
1.º CICLO, EB N.º 2 DE POUSOS (9) T – 20/00 
N.º2181/00 Nos termos do art.º 116.º do Dec.-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 a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato 

** 

VARIANTE SUL - CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVELA DO NA LIGAÇÃO 
COM A RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À ROTUNDA DA PRISÃO ESCOLA 
(9) T – 80/99 
N.º2182/00 Nos termos do art.º 116.º do Dec.-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 CONSTRUTORA DO LENA, S.A.. 
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A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato 
3 – A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

CEMITERIO DA BARREIRA (9) T – 201/98 
N.º2183/00 Pela DOM foi presente uma informação na qual propõe a aprovação do auto de 
vsitoria ao terreno destinado à construção do cemitério da Barreira e do projecto de 
arquitectuta da obra em epígrafe apresentado pela Junta de Freguesia. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera aprovar o auto 
de vistoria acima mencionado e o projecto de arquit ectura da obra em epígrafe. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RECTIFICAÇÃO – DEPÓSITO DE SUCATAS DE ADRIANO DA EN CARNAÇÃO 
DOMINGOS, SITO EM REIXIDA – CORTES 
N.º2184/00 Na deliberação n.º 1493/00 de 31 de Maio de 2000, torna-se necessário 
proceder-se a algumas alterações á deliberação. 

Assim: 

No assunto em epígrafe, (página .00922-(25), onde se lê , “.... Adriano da 
Conceição Domingues ...” deverá ler-se , “... Adriano da Encarnação Domingos ..-“. 

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

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

SIMLIS – SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO LIS , SA. 
N.º2185/00 Presente o ofício n.º 559/00 datado de 24 de Julho de 2000, da SIMLIS, SA., 
enviando para conhecimento da Câmara o orçamento e o Plano de Investimentos para o 
ano 2000. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º2186/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a dezasseis de Agosto de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 558.830.051$00 sendo de Operações 
Orçamentais 481.874.404$00 e de Operações de Tesouraria 76.955.647$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ALTERAÇÃO N.º 11 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
N.º2187/00 Presente a 11.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando os reforços em 20.800 contos. 

A Câmara delibera, por maioria com a abstenção dos Senhores Vereadores, 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa aprov ar a 11.ª Alteração do Plano de 
Actividades de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 11 AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º2188/00 Presente a 11.ª alteração ao Orçamento para o corrente ano, importando tanto 
os reforços como as deduções em 46.900 contos. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores, 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa aprov ar a 11.ª Alteração ao 
Orçamento de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - ALBERTO GONÇALVES SA BINO (3)24-20 
N.º2189/00  Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Est.ª da 
Nazaré, Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no Café/Restaurante "Dallas", sito em Cerca, Maceira, para os dias 1, 2, 8, 9, 
15, 16, 22, 23, 29 e 30 de Setembro, do corrente ano. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar: 
1- a realização do referido espectáculo, devendo pa ra o efeito pagar 

previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de 6.985$00 bem como 
promover o seu encerramento até às 2 horas, ficando  a encargo do requerente a 
limpeza do recinto na área envolvente; 

2- fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 da  actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3- comunicar ao Governo Civil e à GNR para reforçar  o patrulhamento; 
4- comunicar ao Delegado da Direcção-Geral de Acção  Cultural no 

Distrito de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PUBLICIDADE/OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – M.C.B.S. AGÊN CIA DE COMUNICAÇÃO 
TL-24-15 
N.º2190/00 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, com sede na Rua 
Gustavo de Matos, 28 – 1.º Drt.º, Lisboa, solicitando a ocupação da via pública com uma 
carrinha com publicidade escrita e com a área de 12 m2, perto da Fonte Luminosa ou em 
frente da Igreja Espírito Santo, nesta cidade, nos dias 28 e 29 de Agosto corrente. 

A Câmara, delibera por unanimidade, autorizar a ocu pação da via pública 
no Largo da Comissão Municipal de Turismo, no espaç o para estacionamento junto 
ao B.N.U. , mediante o pagamento das respectivas ta xas e devendo previamente a 
Firma requerente contactar a PSP. para demarcação d o espaço. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – LITTERA – REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO Geral, 
LD.ª TL-24-16 
N.º2191/00 Em análise o processo em que a Firma referenciada em epígrafe solicita 
autorização para colocar dois toldos com inscrição publicitária no seu estabelecimento, sito 
na Rua Francisco Pereira da Silva, n.º 20 B, em Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade, autorizar o sol icitado nos termos do 
parecer emitido pelo DU. o qual deverá ser transmit ido à Firma requerente. 

** 

PUBLICIDADE – BOMCAR – AUTOMÓVEIS, S.A. TL-24-16 
N.º2192/00 Presente o processo em que a Firma acima mencionada requer licenciamento 
de publicidade nas suas instalações sitas em Carreira de Água, freguesia de Barosa. 

A Câmara, ao abrigo do n.º 2, do art.º 5.º, da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, 
delibera por unanimidade, manifestar a sua intenção  de ordenar a remoção de toda a 
publicidade, por a mesma não se encontrar licenciad a e a existente na fachada do 
edifício não ser licenciável, conforme parecer do I CERR, constante do seu ofício n.º 
1378, de 00/04/13, que deverá ser transmitido à req uerente. 

Mais delibera nos termos dos artigos 100º e 101º do  Código do 
Procedimento Administrativo (audiência dos interess ados), notificar a Firma BOMCAR 
– Automóveis, S.A, proprietária da referida publici dade para querendo, no prazo de 10 
dias a contar da data da notificação, se pronunciar  sobre o assunto, podendo 
consultar o processo existente nestes Serviços. 

** 

PUBLICIDADE – FARIA & FILHOS, LD.ª TL-24-16 
N.º2193/00 No seguimento da deliberação de Câmara n.º 1711/00, de 21 de Junho é, de 
novo, presente o processo referente ao pedido de licenciamento de publicidade luminosa 
apresentado pela Firma mencionada em epígrafe, do qual consta parecer do DU. do 
seguinte teor: “Deve manter-se o indeferimento”. 
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A Câmara delibera por unanimidade manter o indeferi mento com base no 
parecer do IPPAR que já foi comunicado à requerente . 

Mais delibera ordenar a remoção do painel de dupla face, instalado no 
passeio da Av. Nossa Senhora de Fátima, junto às su as instalações, no prazo de dez 
dias. Não cumprindo, será o mesmo removido pelos Se rviços desta Câmara a 
expensas da Firma requerente. 

** 

PUBLICIDADE – ESPAÇO 3P TL-24-16 
N.º2194/00 Presente o fax de Espaço 3P, solicitando licenciamento de publicidade inscrita 
numa tenda que pretende instalar no areal da Praia do Pedrógão onde, no dia 13 de Agosto 
corrente, irá levar a efeito a acção promocional “UM BONGO”, juntando  autorização da 
Capitania do Porto da Nazaré. 

Do processo consta o Despacho de 00/08/09, do Ex.mo Vereador Fernando 
Carvalho a autorizar o solicitado. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho de 00/08/09, do 
Ex.mo Sr. Vereador Fernando Carvalho e autorizar a produção da publicidade 
pretendida, mediante o pagamento prévio das taxas d evidas. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

VOTO DE PESAR (39-4) 
N.º2195/00 Pela senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, à Sra. D. Mari a Teresa Oliveira Moreira 
Almeida, pelo falecimento de seu marido Albertino d os Santos Moreira, ocorrido no 
dia 5 de Agosto de 2000, que foi funcionário desta Câmara Municipal, tendo a Câmara, 
deliberado por unanimidade concordar. 

** 

VOTOS DE AGRADECIMENTO (39-4) 
N.º2196/00 A Câmara considerando que no último mês,  foi desligado do serviço, para 
efeitos de aposentação, o trabalhador, José dos San tos Fernandes Guerra o qual ao 
longo de vários anos deu a sua colaboração em prol do enriquecimento do município, 
delibera por unanimidade, expressar em acta um voto  de agradecimento pela 
dedicação e disponibilidade demonstradas, ao longo dos anos, assim como a 
lealdade, espirito de colaboração, zelo e honestida de com que sempre desempenhou 
as suas funções. 

** 

TOLERÂNCIA DE PONTO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VI CE PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL 
N.º2197/00 Presente o Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2000-08-10, 
relativo ao assunto em epígrafe o qual se transcreve: 
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“Com base no Despacho da Presidência do Conselho de Ministros proferido 
hoje, é concedida tolerância de ponto a todos os funcionários e agentes desta Câmara 
Municipal, no dia 14 de Agosto do ano em curso, devendo ser assegurados os serviços 
essenciais.” 

A Câmara, depois de analisado o assunto, delibera, por unanimidade, 
ratificar o mesmo. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ESCOLA EB 1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA) JI DE CR UZ D’AREIA – REFEITÓRIO - 
RECTIFICAÇÃO - DE 15-4 
N.º2198/00 Considerando que o valor da deliberação n.º 1992/00 tomada em reunião de 
Câmara de 2000.07.19 saiu incorrecto, a Câmara deli bera, por unanimidade, proceder 
à seguinte rectificação: 

Onde se lê “... a verba de 95.518$00, ...” 
Deverá ler-se: “... a verba de 395.518$00, ...” 

** 

ESCOLA DO 1.º CEB DE LOUREIRA - REFEITÓRIO - DE 15- 4 
N.º2199/00 No âmbito da Acção Social Escolar, torna-se necessário proceder ao pagamento 
através da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, das refeições dos alunos 
carenciados (Escalão A e B), conforme os mapas que se anexam no valor total de 
582.025$00, relativos aos meses de Setembro/99 a Junho/2000. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera por unanimidade, proceder à  transferência da verba de 
582.025$00 para a Junta de Freguesia de Santa Catar ina da Serra, relativa ao serviço 
de refeições a alunos carenciados do 1.º CEB de Lou reira . 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO RODA VIVA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GR ATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2200/00 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO RODA VIVA , datado de 
2000/07/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), no dia 27 de 
Agosto, para deslocação do mesmo a Algueirão – Sintra, a fim de participar num Festival de 
Folclore local. 

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. 
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JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º2201/00 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES, datado de 
2000/07/26, solicitando a cedência gratuita dos autocarros da CML, nas suas deslocações 
efectuadas no dia 5 de Julho, os quais foram utilizados para o Passeio dos Idosos daquela 
freguesia. 

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

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2000/2001 – 
CONCURSO LIMITADO - DE 15-3 
N.º2202/00 Presentes pedidos de Circuitos Especiais para transporte de alunos com 
deficiência que irão frequentar escolas do nosso Concelho. 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar o Cadern o de Encargos e 
Programa de Concurso, e abrir Concurso Limitado par a os Circuitos Especiais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ESCOLAS DO 1.º C.E.B. E JARDINS DE INFÂNCIA - PAGAM ENTO DE ASSINATURA DE 
LINHA DE REDE E TELEFONE SIMPLES – DE-15-4 
N.º2203/00 Presente uma listagem dos estabelecimentos de ensino que possuem telefone 
instalado pela CML., por Agrupamentos e Delegação Escolar, para pagamento das 
despesas efectuadas com a assinatura de linha de rede e telefone simples, referente aos 
meses de Outubro/2000 a Março/2001. 

A Câmara delibera, por unanimidade, proceder à tran sferência da verba de 
2.693.268$00, distribuída pelas seguintes entidades : 

- Delegação Escolar de Leiria   1.261.404$00 
- Escola EB 1 N.º 6 de Leiria (Cruz d’Areia)JI de 

Cruz d’Areia   17.046$00 
- Escola EB 2,3/S de Maceira   289.782$00 
- Escola EB 2,3 de Marrazes   204.552$00 
- Escola EB 2,3 Dr. Correia Alexandre – Caranguejei ra   238.644$00 
- Escola EB 1,2,3 de Colmeias   443.196$00 
- Escola EB 1,2,3 de Santa Catarina da Serra   238. 644$00 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

REGULAMENTO DA PISCINA DA CARANGUEJEIRA 
N.º2204/00 Pelo Senhor Vereador Dr. PAULO RABAÇA , no seguimento da deliberação 
tomada em reunião de 2000/03/22 e depois de submetido à apreciação pública, foi presente 
o Regulamento que abaixo se transcreve: 

“REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA PISCINA MU NICIPAL DA 
CARANGUEJEIRA” 

Nota Justificativa 

As instalações desportivas da  Câmara Municipal de Leiria são hoje utilizadas 
por um grande número de utentes, de forma individual ou enquadrados organicamente, em 
escolas dos vários níveis de ensino, clubes/associações, instituições militares como o 
Exército e militarizadas como os Bombeiros a GNR e a PSP, associações de estudantes  
universitários, instituições de deficientes e de solidariedade social, empresas ou particulares, 
abrangendo actividades dirigidas para a formação, competição, lazer, manutenção física, ou 
o simples prazer da prática de exercício físico.  

A vocação da CML no âmbito desportivo centra-se no apoio à prática, e à 
organização de actividades desportivas através de vários serviços, sendo  o da cedência de 
utilização de infra-estruturas autárquicas, um dos mais importantes, na sua missão de 
potenciar o desenvolvimento desportivo no concelho de Leiria.  

Essa missão operacionaliza-se ao garantir o acesso diário e durante todo o ano, 
da população desportiva  que desenvolve a sua prática, no âmbito das actividades do 
desporto formal, aos Pavilhões , às Piscinas e ao Estádio Municipal, comprometendo a CML 
por um lado, como proprietária das instalações, em tarefas de gestão, com o objectivo de  
salvaguardar a sua boa utilização, a sua boa rentabilização social e equilibrada 
rentabilização económica, e compromete os utentes por outro lado, no cumprimento das 
regras estabelecidas. 

Como tal considera-se que para uma melhor  prestação  dos serviços da Piscina 
Municipal da Caranguejeira se torna indispensável uniformizar e clarificar critérios de 
actuação por parte da autarquia, regulamentando a cedência, o  funcionamento, e utilização 
dos seus espaços. 

Assim, tendo sido ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento a Junta 
de Freguesia da Caranguejeira e Escola Básica Dr. Correia Alexandre e considerando que o 
projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação pública, no uso da competência 
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 
Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação tomada em sua sessão de 
................................................, mediante proposta da Câmara Municipal de Leiria, 
deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto) 
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1. O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n.º 1, do artigo 
13.º da Lei 159/99 de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19º da Lei n.º 42/98, de 18 de 
Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização da 
Piscina Municipal da Caranguejeira e inclui as seguintes instalações: 

� Uma Piscina de 16,60m x 10m de profundidade mínima 90m e máxima 1,20m  
� Zona de serviços de apoio constituída por Recepção, Vestiários, Chuveiros, Sanitários e 

Posto Médico. 
� Zona Técnica onde se encontra todo o equipamento técnico de tratamento do ar e da 

água.   

Artigo 2º 
(Propriedade, Gestão, Administração e Manutenção) 

1. A Piscina Municipal da Caranguejeira, é pertença da Câmara Municipal de Leiria. 
2. A Câmara Municipal de Leiria é a responsável pela sua gestão, administração e 

manutenção. 

II – UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 
(Âmbito da utilização) 

1. A Piscina Municipal da Caranguejeira destina-se prioritariamente a ser utilizada de 
acordo com os seguintes tipos de actividade:  

1º Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara Municipal de Leiria 
2º Actividades de Formação de Crianças e Jovens devidamente enquadradas por técnicos. 
3º Actividades de Formação de Adultos devidamente enquadradas por técnicos 
4º Actividades de Lazer e Manutenção devidamente enquadradas por técnicos. 
5º Actividade Livre 
6º Eventos desportivos no âmbito da Formação. 
7º Eventos desportivos no âmbito do Lazer e Manutenção. 

Artigo 4º 
(Prioridade de cedência de espaços/pistas) 

1. Na atribuição de cedência de espaços/pistas para actividades regulares respeitar-se-ão 
as seguintes prioridades, por tipo de utilizadores  

 
De 2ª a 6ª Feira 

 
 
 

Até às 13h00 

 
1. Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara 

Municipal de Leiria  
2. Aulas do Projecto de Natação do 1º Ciclo das 

Escolas do Concelho  
3. Aulas das Escolas Públicas do 2.º , 3.º Ciclo 
4. Utilização livre de utentes da Freguesia 
5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia  
6. Outros Estabelecimentos de Ensino Público 
7. Outros Estabelecimentos de Ensino Particular 
8. Outras Entidades de âmbito público da Freguesia 
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9. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
entidades de outras freguesias do Concelho. 

10. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 
Concelho 

11. Utilização livre de utentes fora do Concelho 
 
 

Das 13h00 às 14h30 

1. Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara 
Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 

Concelho 
4. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
 

Das 14h30 às 16h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 
Municipal de Leiria  

2. Aulas do Projecto de Natação do 1º Ciclo das 
Escolas do Concelho  

3. Aulas das Escolas Públicas do 2.º , 3.º Ciclo 
4. Utilização livre de utentes da Freguesia 
5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia  
6. Outros Estabelecimentos de Ensino Público 
7. Outros Estabelecimentos de Ensino Particular 
8. Outras Entidades de âmbito público do Concelho 
9. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

entidades de outras freguesias do Concelho. 
10. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 

Concelho 
11. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
 
 
 

A partir das 16h00  

 
1. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria 
2. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia 
3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

entidades de outras freguesias do Concelho. 
4. Utilização livre de utentes da Freguesia 
5. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 

Concelho 
6. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
Sábados 

 
 
 

Até às 13h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 
Câmara Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia  
4. Outras Entidades de âmbito público da 

Freguesia 
5. Serviços prestados (aulas ou outros) por 

entidades de outras freguesias do 
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Concelho. 
6. Utilização livre de utentes de outras 

Freguesias do Concelho 
7. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
 

 
A partir das 13h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pala 
Câmara Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Utilização livre de utentes de outras 

Freguesias do Concelho 
4. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
Domingos 

 
 
 

A partir das 09h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 
Câmara Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Utilização livre de utentes de outras 

Freguesias do Concelho 
4. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

2. Em caso de empate terão prioridade as entidades que garantirem melhores  taxas de 
ocupação por período horário. 
3. As prioridades de cedências de espaços a que se referem os números anteriores só 
serão válidas se as entidades utilizadoras respeitarem as taxas mínimas de ocupação por 
espaço/pista, sem o qual deixarão de ter direito ao espaço. 

Artigo 5º 
(Controlo de utilização) 

1. A utilização das instalações por parte das entidades que beneficiam de isenção/redução 
de taxas são objecto de controlo, relativamente à frequência da sua utilização e à taxa 
de ocupação por espaço/pista. 

2. Deverá ser respeitado por todos os tipos de utentes o n.º máximo de utilizadores 
permitidos por espaço/pista. 

3. Se se verificar que algum grupo ou classe/turma não consegue cumprir as  taxas 
mínimas de ocupação do espaço/pista, perderá o direito à sua utilização  ou terá de 
pagar as taxas a 100%.  

4. A utilização das Piscinas quando em regime de cedência, só poderão ocorrer quando se 
verifiquem as seguintes condições quanto ao número de utentes: 

TIPO DE ESPAÇO N.º MÍNIMO DE 
UTENTES 

N.º MÁXIMO DE UTENTES 

PISTA 5 12 
ESPAÇO 25M2 5 10 
ESPAÇO 50M2 10 18 
ESPAÇO 75M2 15 25 

Artigo 6º 
(Tipos de utentes/Identificação) 

1. Consideram-se os seguintes tipos de utentes e respectiva forma de Identificação, para o 
acesso às Piscinas: 
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I. Utilizadores de actividades promovidas pela Câmara Municipal de Leiria, que 
deverão ser identificados por um  cartão emitido pela Câmara Municipal de Leiria em 
nome pessoal ou da entidade. 

II. Utilizadores de Escolas, Clubes, Empresas ou outras entidades que deverão ser 
Identificados pelo cartão da própria entidade a que pertencem e em nome pessoal. 

III. Utilizadores livres regulares que deverão ser Identificados por um cartão, pessoal 
e intransmissível, emitido pela Câmara Municipal de Leiria, e que dá o direito de 
prioridade sobre o utilizador livre  sem cartão.  

IV. Utilizadores livres que deverão ser Identificados pelo Bilhete de Identidade, Carta 
de Condução ou outro documento com valor identificativo, acompanhados pela senha 
de utilização avulso. 

Artigo 7º 
(Acesso para utilização) 

1. Terão acesso à Piscina os utentes devidamente identificados de acordo com o cartão de 
tipo de utente ou através de outro documento quando se tratar de utilização livre com 
aquisição de senha de entrada e autorizados pela Câmara Municipal de Leiria de acordo 
com o presente Regulamento.  

2. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 
pelos funcionários da Câmara Municipal, também devidamente identificados, devendo 
respeitar sempre as suas indicações.  

3. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade sempre 
que a Câmara Municipal considerar necessário para o bom funcionamento do complexo 
e/ou das actividades. 

Artigo 8º 
(Modalidades de utilização) 

A cedência de espaço na Piscina pode ser solicitada pelas entidades utilizada 
nas seguintes modalidades: 

a) Utilizações regulares: a utilização que abrange um período superior a dois 
meses. 

b) Utilizações não regulares:  
� por períodos superiores a uma utilização e inferiores a dois 

meses, cujo pedido de cedência fica  sujeita à disponibilidade 
da(s) instalação(ões).  

� para uma  utilização,  sujeita à disponibilidade de espaço e à 
taxa de ocupação.  

c) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 
competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência mínima de 20 
dias 

A cedência de espaço na Piscina pode ainda ser de utilização livre, numa das 
seguintes modalidades: 
a) Aquisição de uma entrada individual; 
b) Aquisição de 10 entradas individuais para um só mês. 
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Artigo 9º 
(Pedidos de cedência/reservas/utilização) 

1. Os pedidos de cedência de espaços na Piscina devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, dentro dos seguintes prazos, de 
acordo com as modalidades de utilização: 

A. Utilizações regulares: Até ao fim da época desportiva anterior. 
B. Os pedidos para competições devem ser feitos até 20 dias antes da 

competição/evento. 
2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer  entidade ou grupo de cidadãos, 

sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de um 
responsável bem como o contacto telefónico.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 
4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao regime 

de taxas previsto neste Regulamento.  
5. Depois de autorizada a cedência do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir o 

horário estabelecido, a menos que informem a Câmara Municipal de Leiria com o 
mínimo de vinte e quatro horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Os pedidos de cedência referem-se respectivamente a: 
Períodos de quarenta e cinco minutos para as modalidades de utilização regular e não 
regular; 
Períodos de sessenta minutos para os eventos/competições.  

7. A não informação da Câmara Municipal de Leiria da não utilização do espaço cedido  
dentro dos prazos estabelecidos, sem informarem a Câmara Municipal de Leiria ser-
lhes-á cobrada a respectiva taxa prevista a 100%. 

8. Os pedidos de cedência que derem entrada na Câmara Municipal de Leiria após o dia 1 
de Setembro apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas em 
causa se encontrarem totalmente disponíveis, ficando os serviços dispensados de tentar 
encontrar soluções de entendimento entre as entidades interessadas. 

9. Nos casos em que de alguma forma não estiverem reunidas as melhores condições de 
acompanhamento técnico-pedagógico das classes/grupos, a Câmara Municipal de Leiria 
reserva-se o direito de não autorizar a utilização dos respectivos espaços. 

Artigo 10º 
(Autorização para utilização da Piscina e seus equi pamentos) 

1. A utilização de instalações e equipamentos, independentemente da modalidade de 
utilização das piscinas, deverá ser solicitada à Câmara Municipal de Leiria nos termos 
previstos neste Regulamento, que autorizará tendo em atenção as prioridades e 
condições de cedência adiante definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos será 
comunicada por escrito aos interessados, com a indicação das condições previamente 
acordadas, só podendo ser revogada quando motivos ponderosos, imputáveis ao utente 
ou à Câmara Municipal de Leiria, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos desportivos ou 
para actividades não desportivas é obrigatória a assinatura de um termo de 
responsabilidade que salvaguarde a possível deterioração das instalações, bem como o 
pagamento de uma caução. 

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos da 
Piscina para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 
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5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser retiradas 
dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a garantir 
a segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a utilização dos espaços de 
prática por parte de outras entidades.  

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos ou 
objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua remoção parcial 
ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, cabendo à 
Câmara Municipal de Leiria a autoridade para coordenar este processo.  

7. Caberá à Câmara Municipal de Leiria, em articulação com as entidades utilizadoras, 
definir quais os espaços reservados para guarda de equipamentos e outros objectos. 

8. A autorização de utilização da Piscina poderá ser cancelada definitiva ou 
temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 
b) Danos produzidos em quaisquer equipamentos ou materiais nele integrados, 

provocados por deficiente utilização. Não será levantado o cancelamento 
enquanto não forem financeiramente cobertos pela entidade /grupo de 
utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 
d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 
e) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 

Artigo 11º 
(Utilização da Piscina para fins não desportivos) 

A utilização da piscina para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 
definidas por aquela. 

Artigo 12º 
(Requisição das Piscinas) 

1. A Câmara Municipal pode requisitar a Piscina, sempre que necessário, ainda que com 
prejuízo dos utentes. 
2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que possível, 
compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída a verba 
entretanto despendida. 

Artigo 13º 
(Utilização propriamente dita) 

1. À entrada é obrigatório a entrega da identificação, em troca de um cabide. 
2. É interdito o acesso ao cais das piscinas a todas as pessoas cujo objectivo não seja a 

prática da natação ou actividades afins, com excepção dos funcionários e elementos 
devidamente autorizados. 

3. Não é permitida a utilização de balneários ou sanitários destinados a um determinado 
sexo, por pessoas de sexo oposto. Crianças com menos de sete anos poderão utilizar o 
balneário do sexo do adulto acompanhante. 

4. É obrigatório a colocação da pulseira numerada, em local visível, sendo da 
responsabilidade do utente a sua guarda. 
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5. A todos os utentes é exigido o uso de vestuário adequado à prática da Natação, sendo 
obrigatório o uso de touca e não permitido o uso de Bikini e Calções tipo bermudas com 
bolsos  

6. Na zona de pé descalço, é obrigatório utilizar sempre calçado apropriado (chinelos, ou 
sobrebotas quando houver justificada necessidade de acompanhar alguém). 

7. Antes de se dirigir para a Piscina é obrigatório passar pelo lava – pés e tomar duche 
antes de entrar na água da piscina. 

8. Respeite sempre o espaço reservado à sua prática de acordo com o seu tipo de utente. 
(Utilização livre/Escolas/etc.) 

9. Não é permitido usar cremes , óleos ou quaisquer outros produtos susceptíveis de 
prejudicar a qualidade da água.  

10. Sempre que seja considerado necessário, poderá ser exigido ao utente, declaração 
médica comprovativa do seu bom estado de saúde.  

11. Não é permitido comer e beber nas zonas da Piscina balneários e vestiários, assim 
como fumar em todo o complexo. 

12. É proibido entrar com animais dentro das instalações 
13. Não é permitida a frequência da Piscina por crianças de idade inferior a três anos. 
14. Não é permitido correr no cais da Piscina, efectuar mergulhos em corrida ou perturbar de 

qualquer modo os demais utentes. 
15. A Câmara Municipal de Leiria não se responsabiliza pelo extravio de objectos pessoais  

que não tenham sido confiados à guarda do funcionário. 
16. Os funcionários das piscinas não ficam obrigados a guardar valores, ficando apenas 

responsáveis pelos documentos de Identificação e objectos de uso pessoal, como óculos  
graduados, ou outros, entregues à entrada. 

17. Será recusada a admissão ou permanência no complexo a quem pelo seu 
comportamento, pelas suas atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja 
susceptível de perturbar a normal fruição dos equipamentos pelos outros utentes. 

18. Deverão seguir , rigorosamente as instruções que são dadas pelo pessoal em serviço, 
no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

19. O não cumprimento dos deveres e obrigações, poderá justificar a exclusão imediata 
do(s) prevaricador(es) da Piscina, através dos funcionários responsáveis.  

20. Se tem alguma ferida, coberta ou não, por qualquer tipo de penso, bem como de 
inflamações ou doenças de pele que ponham em risco a higiene da piscina, não deverá 
frequentar a piscina. 

21. Qualquer utente ou espectador que seja reincidente no não cumprimento deste 
regulamento, poderá ser proibido de entrar na piscina por tempo a determinar pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

22. A Piscina municipal possui, na recepção uma caixa para os utentes colocarem as suas 
reclamações e/ou sugestões. 

Artigo 14º 
(Horário de utilização) 

1. A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual foi 
feita a marcação. 

2. Admite-se uma tolerância de quinze minutos relativamente à hora marcada para o início 
da actividade, após o que a marcação será anulada. 

3. São considerados dois tipos de horários durante o ano, conforme o seguinte quadro: 
4. Horário Regular. 
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PERÍODO DO ANO DIAS ÚTEIS SÁBADOS DOMINGOS FERIADOS 
01 DE SETEMBRO 

A 
15 DE JUNHO 

08H00 
às 

22H15 

08H00 
às 

18H00 

09H00 
 às 

 13H00 

 
 

ENCERRADO 
15 DE JUNHO 

 A 
31 DE AGOSTO 

07H30  
às 

 23H00 

08H00  
às  

20H00 

09H00 
 às  

13H00 

 
ENCERRADO 

5. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 
realização de competições ou outros eventos. 

TAXAS 

Artigo 15º 
(Regime de taxas de utilização)  

1. Todas as utilizações da Piscina Municipal da Caranguejeira requerem o pagamento de 
uma taxa, havendo no entanto excepções que estarão isentas ou que estarão sujeitas a 
reduções no valor da taxa, conforme o quadro seguinte: 

UTILIZADORES Percentagem de 
desconto 

Taxa cobrada por 
utente 

Taxa cobrada por pista 
por período 

Público > 14 ANOS 
1 Entrada 

              180 Esc.  

Público > 14 ANOS 
Cartão utente mensal 

20%              1440 Esc.  

Público =< 14 ANOS 
1 Entrada 

              110 Esc.  

Público =< 14 ANOS 
Cartão utente mensal 

20%              880 Esc.  

Clubes 
(actividade federada) 

100%   

Clubes 
(aulas) 

               1800 Esc. 

Escolas públicas 50%                          900 Esc. 
Escolas particulares                1800 Esc. 
Agentes das Forças de Segurança 
e Militares  

50%              90 Esc.  

Bombeiros do Concelho de Leiria 100%               
Instituições de solidariedade social 100%                
Obras Sociais 
 

100%                

 
Eventos/competições Percentagem de 

desconto 
Taxa cobrada por pista por período 

Clubes do concelho 100%  
Outras entidades  2700 Esc. 

2. Podem beneficiar ainda de descontos sobre as taxas, na modalidade de utilização livre: 

Os portadores de cartão jovem = 25% 
Os portadores de cartão 65 anos = 25% 
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Estes descontos não são cumulativos com os previstos na tabela de taxas. 
3. Beneficiam também de descontos todos aqueles a quem a Câmara Municipal de Leiria 

autorizar por deliberação camarária. 
4. A não satisfação do pagamento das taxas nas condições apresentadas neste 

Regulamento implica a imediata anulação da respectiva reserva e a não devolução de 
caução ou taxa de reserva existente. 

5. Das quantias pagas referentes à utilização das instalações desportivas, devem os 
utentes solicitar o respectivo comprovativo de pagamento. 

6. As entidades - isentas ou que beneficiem de redução de pagamento de taxa - que não 
cumpram os valores mínimos de ocupação  serão obrigados a pagar 100% da taxa 
prevista na tabela de taxas. 

7. Para utilização livre o utente pode adquirir senhas avulso ou uma caderneta de 10 
senhas mensais. 

Artigo 16º 
(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização da instalação no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização da instalação e que por cada mês de atraso no pagamento ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização não regular implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar 
o facto com, pelo menos vinte e quatro horas de antecedência, e desde que se 
verifiquem motivos ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 17º 
(Caução) 

1. Para cedência das instalações na modalidade de competições/eventos ou para 
actividades não desportivas, ficam as entidades obrigadas ao pagamento prévio  de uma 
caução no montante de 20.000$00. 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelos utentes das entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 
4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 18º 
(Publicidade na Piscina)  

1. A exploração publicitária da Piscina, incluindo a afixação de publicidade estática no 
interior e exterior da piscina, compete e é da exclusiva responsabilidade da Câmara 
Municipal de Leiria. 
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2. Às entidades que pretendam realizar qualquer  exploração publicitária  na realização de 
eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e devem 
solicitar autorização à Câmara Municipal de Leiria e acordar as respectivas 
contrapartidas. 

CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 19º 
(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 
27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto, que contam do anexo I a este regulamento. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 20º 
(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 21º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 22º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano após 
essa data. 
2. Para efeitos de entrada em vigor de  regulamentos revistos, considerar-se-á sempre o 
início do ano lectivo do ano respectivo. 

ANEXOS 

Anexo I 
(Artigos 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto) 

Artigo 21º 
Contra – ordenações 

Constituem contra – ordenação, punida com coima, para os efeitos do disposto no presente 
diploma: 
a) A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos desportivos, bem 

como dentro dos limites do complexo desportivo; 
b) A introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos contidos 

em recipientes que não sejam feitos de material leve não contundente; 
c) A introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de almofadas que 

não sejam feitas de material leve não contundente; 
d) O arremesso no recinto desportivo de quaisquer objectos, ainda que de tal facto não 

resulte ofensas corporais para qualquer pessoa; 
e) A entrada , não autorizada, de qualquer pessoa na área da competição, enquanto nela 

permanecer os membros da equipa de arbitragem, ou do juiz da partida, ou de qualquer 
dos intervenientes do jogo; 
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f) A prática de actos, no recinto ou complexo desportivo, que incitem à violência, ao 
racismo e à xenofobia; 

g) A utilização dos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, corrente 
eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer instrumentos produtores de 
ruídos instalados de forma fixa, com excepção da instalação sonora do produtor do 
espectáculo desportivo; 

h) A introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes em recintos 
desportivos cobertos; 

i) A introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou objectos similares, 
sem prejuízo de outras sanções aplicadas  

Artigo 22º 
Coimas 

1- As coimas a aplicar estão sujeitas ao regime geral das contra-ordenações. 
2- Constituem contra-ordenação muito grave, punida com coima entre 200 000$ e 350 

000$, o estatuído nas alíneas a), b), d), e), f) e i) do n.º 1 do artigo anterior. 
3- Constituem contra-ordenação grave, punida com coima entre 100 000$ e 200 000$, o 

estatuído nas alíneas g) e h) do nr.º 1 do artigo anterior. 
4- Constitui contra-ordenação leve, punida com coima entre 50 000$ e 100 000$ , o 

estatuído na alínea c) do nr.º 1 do artigo anterior. 
5- O não cumprimento, por parte dos promotores do espectáculo desportivo, do disposto 

neste artigo é punido com coima entre 2 000 000$ e 4 000 000$, agravada para o dobro 
no caso da sua participação em competições profissionais, à aplicar através de processo 
de contra-ordenação. 

Artigo 23ª 
Dos dirigentes, dos promotores do espectáculo despo rtivo 

e dos agentes desportivos 

1- Os agentes desportivos, nomeadamente dirigentes, árbitros, treinadores e praticantes, 
que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de actos enquadráveis na alínea 
f) do n.º 1 do artigo 21º são punidos com coima entre 400 000$ e 750 000$, quando tal não 
constituir ilícito criminal e sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 
2- O disposto no número anterior é aplicável aos médicos, massagistas ou quaisquer 
empregados dos clubes desportivos, que serão punidos com coima entre 400 000$ e 500 
000$. 

Artigo 24º 
Competições desportivas profissionais 

As coimas relativas a contra-ordenações praticadas no quadro das competições desportivas 
profissionais são elevadas, nos seus montantes mínimo e máximo, para o dobro. 

Artigo 25º 
Determinação da medida da coima  

1- A determinação da medida da coima, dentro dos seus limites, faz-se em função da 
gravidade da contra-ordenação, da culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática da contra-ordenação. 

2- A tentativa e a negligência são puníveis, com redução a metade dos limites mínimo e 
máximo da coima aplicável. 
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Artigo 26º 
Instrução do processo e aplicação da coima 

1- A instrução dos processos de contra-ordenação referidos no presente diploma compete 
à  autoridade policial que verifica a ocorrência. 

2- A aplicação das coimas, no âmbito das competições não profissionais, é da competência 
dos governadores civis do distrito, no território do continente, e nas Regiões Autónomas, 
do membro do governo regional responsável pela área do desporto, consoante o local 
onde tenha ocorrido a contra-ordenação. 

3- A aplicação das coimas, no âmbito das competições profissionais, é da competência do 
presidente do Instituto Nacional do Desporto. 

4- A competência referida no número anterior poderá ser delegada, consoante os casos, 
nos delegados e subdelegados do Instituto Nacional do Desporto ou, relativamente às 
Regiões Autónomas, nos termos a definir pelos respectivos governos regionais.  

Artigo 27º 
Produto e processamento das coimas 

1- O produto das coimas previstas no artigo anterior constitui receita, em igual 
percentagem, do Ministério da Administração Interna e do Instituto Nacional do 
Desporto, para suporte dos encargos com o policiamento dos espectáculos desportivos, 
para a modernização dos recintos desportivos e para o fomento de campanhas de 
prevenção e combate à violência associada ao desporto. 

2- Nas Regiões Autónomas o produto das coimas previstas no artigo anterior constitui 
receita própria, afecta às finalidades referidas no nr.º 1. 

3- O processamento das contra-ordenações e a aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitos ao regime geral do Decreto-Lei nr.º 433/82, 
de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nr.º 356/89, de 17 
de Outubro, e pelo Decreto-Lei nr.º 244/95, de 14 de Setembro.” 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar o Regula mento supra e 
submetê-lo a apreciação da Assembleia Municipal, no s termos da alínea a) do n.º 6 do 
art.º 64.º e da alínea a) do n.º 2 do art.º 53.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 

REGULAMENTO DA PISCINA PISCINA DA MACEIRA 
N.º2205/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , no seguimento da deliberação 
tomada em reunião de 2000.03.22 de depois de submetido à apreciação pública, foi 
presente o Regulamento que abaixo se transcreve: 

“REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DA PISCINA MU NICIPAL DA 
MACEIRA” 

Nota Justificativa 

As instalações desportivas da  Câmara Municipal de Leiria são hoje utilizadas por um 
grande número de utentes, de forma individual ou enquadrados organicamente, em escolas 
dos vários níveis de ensino, clubes/associações, instituições militares como o Exército e 
militarizadas como os Bombeiros a GNR e a PSP, associações de estudantes  
universitários, instituições de deficientes e de solidariedade social, empresas ou particulares, 
abrangendo actividades dirigidas para a formação, competição, lazer, manutenção física, ou 
o simples prazer da prática de exercício físico. 
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A vocação da CML no âmbito desportivo centra-se no apoio à prática, e à organização de 
actividades desportivas através de vários serviços, sendo o da cedência de utilização de 
infra-estruturas autárquicas, um dos mais importantes, na sua missão de potenciar o 
desenvolvimento desportivo no concelho de Leiria.  
Essa missão operacionaliza-se ao garantir o  acesso diário e durante todo o ano, da  
população desportiva  que desenvolve a sua prática, no âmbito das actividades do desporto 
formal, aos Pavilhões , às Piscinas e ao Estádio Municipal, comprometendo a CML por um 
lado, como proprietária das instalações, em tarefas de gestão, com o objectivo de  
salvaguardar a sua boa utilização, a sua boa rentabilização social e equilibrada 
rentabilização económica, e compromete os utentes por outro lado, no cumprimento das 
regras estabelecidas.    
Como tal considera-se que para uma melhor  prestação  dos serviços da Piscina Municipal 
da Maceira se torna indispensável uniformizar e clarificar critérios de actuação por parte da 
autarquia, regulamentando a cedência, o  funcionamento, e utilização dos seus espaços. 
Assim, tendo sido ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento a Junta de Freguesia 
da Maceira e Escola EB 2,3 /S de Maceira, e considerando que o projecto do presente 
regulamento foi objecto de apreciação pública, no uso da competência conferida pela alínea 
a) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal de 
Leiria, por deliberação tomada em sua sessão de ................................................, mediante 
proposta da Câmara Municipal de Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., 
aprovou o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 
(Objecto) 

1. O presente regulamento que tem como normas habilitantes a alínea f) do n.º 1, do artigo 
13.º da Lei 159/99 de 14 de Setembro, conjugada com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e alínea i) do artigo 19º da Lei n.º 42/98, de 18 de 
Janeiro, estabelece as normas gerais e as condições de cedência e de utilização da 
Piscina Municipal da Maceira e inclui as seguintes instalações: 

� Uma Piscina de 16,60m x 10m de profundidade mínima 90m e máxima 1,20m  
� Zona de serviços de apoio constituída por Recepção, Vestiários, Chuveiros, Sanitários e 

Posto Médico. 
� Zona Técnica onde se encontra todo o equipamento técnico de tratamento do ar e da 

água. 

Artigo 2º 
(Propriedade, Gestão, Administração e Manutenção) 

1. A Piscina Municipal da Maceira, é pertença da Câmara Municipal de Leiria. 
2. A Câmara Municipal de Leiria é a responsável pela sua gestão, administração e 

manutenção. 
II – UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 
(Âmbito da utilização) 

1. A Piscina Municipal da Maceira destina-se prioritariamente a ser utilizada de acordo com 
os seguintes tipos de actividade:  

1º Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara Municipal de Leiria 
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2º Actividades de Formação de Crianças e Jovens devidamente enquadradas por técnicos. 
3º Actividades de Formação de Adultos devidamente enquadradas por técnicos 
4º Actividades de Lazer e Manutenção devidamente enquadradas por técnicos. 
5º Actividade Livre 
6º Eventos desportivos no âmbito da Formação. 
7º Eventos desportivos no âmbito do Lazer e Manutenção. 

Artigo 4º 
(Prioridade de cedência de espaços/pistas) 

1. Na atribuição de cedência de espaços/pistas para actividades regulares respeitar-se-ão 
as seguintes prioridades, por tipo de utilizadores  

 
De 2ª a 6ª Feira 

 
 
 

Até às 13h00 

 
2. Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara 

Municipal de Leiria  
3. Aulas do Projecto de Natação do 1º Ciclo das 

Escolas do Concelho  
4. Aulas das Escolas Públicas do 2.º , 3.º Ciclo 
5. Utilização livre de utentes da Freguesia 
6. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia  
7. Outros Estabelecimentos de Ensino Público 
8. Outros Estabelecimentos de Ensino Particular 
9. Outras Entidades de âmbito público da Freguesia 
10. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

entidades de outras freguesias do Concelho. 
11. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 

Concelho 
12. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
 

Das 13h00 às 14h30 

1. Actividades promovidas/apoiadas pala Câmara 
Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 

Concelho 
4. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
 

Das 14h30 às 16h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 
Municipal de Leiria  

2. Aulas do Projecto de Natação do 1º Ciclo das 
Escolas do Concelho  

3. Aulas das Escolas Públicas do 2.º , 3.º Ciclo 
4. Utilização livre de utentes da Freguesia 
5. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia  
6. Outros Estabelecimentos de Ensino Público 
7. Outros Estabelecimentos de Ensino Particular 
8. Outras Entidades de âmbito público do Concelho 
9. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 
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entidades de outras freguesias do Concelho. 
10. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 

Concelho 
11. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
 
 
 

A partir das 16h00  

 
1. Actividades promovidas/apoiadas pela Câmara 

Municipal de Leiria 
2. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia 
3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

entidades de outras freguesias do Concelho. 
4. Utilização livre de utentes da Freguesia 
5. Utilização livre de utentes de outras Freguesias do 

Concelho 
6. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

  
 

Sábados 
 
 
 

Até às 13h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 
Câmara Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Serviços prestados ( aulas ou outros) por 

clubes/colectividades da Freguesia  
4. Outras Entidades de âmbito público da 

Freguesia 
5. Serviços prestados (aulas ou outros) por 

entidades de outras freguesias do 
Concelho. 

6. Utilização livre de utentes de outras 
Freguesias do Concelho 

7. Utilização livre de utentes fora do Concelho 
 
 

 
A partir das 13h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pala 
Câmara Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Utilização livre de utentes de outras 

Freguesias do Concelho 
4. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

  
 

Domingos 
 
 
 

A partir das 09h00 

1. Actividades promovidas/apoiadas pela 
Câmara Municipal de Leiria  

2. Utilização livre de utentes da Freguesia 
3. Utilização livre de utentes de outras 

Freguesias do Concelho 
4. Utilização livre de utentes fora do Concelho 

 
2. Em caso de empate terão prioridade as entidades que garantirem melhores  taxas de 
ocupação por período horário. 



 

CMLeiria/Acta n.º 29 de 2000.08.16 

.001394-(52)

3. As prioridades de cedências de espaços a que se referem os números anteriores só 
serão válidas se as entidades utilizadoras respeitarem as taxas mínimas de ocupação por 
espaço/pista, sem o qual deixarão de ter direito ao espaço. 

Artigo 5º 
(Controlo de utilização) 

1. A utilização das instalações por parte das entidades que beneficiam de isenção/redução 
de taxas são objecto de controlo, relativamente à frequência da sua utilização e à taxa 
de ocupação por espaço/pista. 

2. Deverá ser respeitado por todos os tipos de utentes o n.º máximo de utilizadores 
permitidos por espaço/pista. 

3. Se se verificar que algum grupo ou classe/turma não consegue cumprir as  taxas 
mínimas de ocupação do espaço/pista, perderá o direito à sua utilização  ou terá de 
pagar as taxas a 100%.  

4. A utilização das Piscinas quando em regime de cedência, só poderão ocorrer quando se 
verifiquem as seguintes condições quanto ao número de utentes: 

TIPO DE ESPAÇO N.º MÍNIMO DE 
UTENTES 

N.º MÁXIMO DE UTENTES 

PISTA 5 12 
ESPAÇO 25M2 5 10 
ESPAÇO 50M2 10 18 
ESPAÇO 75M2 15 25 

Artigo 6º 
(Tipos de utentes/Identificação) 

1. Consideram-se os seguintes tipos de utentes e respectiva forma de Identificação, para 
o acesso às Piscinas: 

I. Utilizadores de actividades promovidas pela Câmara Municipal de Leiria, que deverão 
ser identificados por um cartão emitido pela Câmara Municipal de Leiria em nome 
pessoal ou da entidade. 

II. Utilizadores de Escolas, Clubes, Empresas ou outras entidades que deverão ser 
Identificados pelo cartão da própria entidade a que pertencem e em nome pessoal. 

III. Utilizadores livres regulares que deverão ser Identificados por um cartão, pessoal e 
intransmissível, emitido pela Câmara Municipal de Leiria, e que dá o direito de 
prioridade sobre o utilizador livre sem cartão.  

IV. Utilizadores livres que deverão ser Identificados pelo Bilhete de Identidade, Carta de 
Condução ou outro documento com valor identificativo, acompanhados pela senha de 
utilização avulso. 

Artigo 7º 
(Acesso para utilização) 

1. Terão acesso à Piscina os utentes devidamente identificados de acordo com o cartão de 
tipo de utente ou através de outro documento quando se tratar de utilização livre com 
aquisição de senha de entrada e autorizados pela Câmara Municipal de Leiria de acordo 
com o presente Regulamento.  

2. Deverão todos os utentes apresentar a referida identificação sempre que solicitados 
pelos funcionários da Câmara Municipal, também devidamente identificados, devendo 
respeitar sempre as suas indicações. 
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3. O acesso às instalações pode ser condicionado por zonas ou na sua totalidade sempre 
que a Câmara Municipal considerar necessário para o bom funcionamento do complexo 
e/ou das actividades. 

Artigo 8º 
(Modalidades de utilização) 

A cedência de espaço na Piscina pode ser solicitada pelas entidades utilizada 
nas seguintes modalidades: 

a) Utilizações regulares: a utilização que abrange um período superior a dois 
meses. 

b) Utilizações não regulares:  
� por períodos superiores a uma utilização e inferiores a dois 

meses, cujo pedido de cedência fica  sujeita à disponibilidade 
da(s) instalação(ões).  

� para uma  utilização,  sujeita à disponibilidade de espaço e à 
taxa de ocupação.  

c) Utilização para competições/eventos: a utilização pelo período de uma 
competição/evento, deve ser solicitada com a antecedência mínima de 20 
dias 

A cedência de espaço na Piscina pode ainda ser de utilização livre, numa das seguintes 
modalidades: 
a) Aquisição de uma entrada individual; 
b) Aquisição de 10 entradas individuais para um só mês. 

Artigo 9º 
(Pedidos de cedência/reservas/utilização) 

1. Os pedidos de cedência de espaços na Piscina devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, dentro dos seguintes prazos, de 
acordo com as modalidades de utilização: 

A. Utilizações regulares: Até ao fim da época desportiva anterior. 
B. Os pedidos para competições devem ser feitos até 20 dias antes da 

competição/evento. 
2. Os pedidos de cedência podem ser feitos por qualquer  entidade ou grupo de cidadãos, 

sendo obrigatório em qualquer dos casos no acto de reserva a identificação de um 
responsável bem como o contacto telefónico.  

3. O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste Regulamento. 
4. Os cidadãos e as entidades a quem forem cedidos os espaços ficarão sujeitas ao regime 

de taxas previsto neste Regulamento.  
5. Depois de autorizada a cedência do espaço as entidades ficam obrigadas a cumprir o 

horário estabelecido, a menos que informem a Câmara Municipal de Leiria com o 
mínimo de vinte e quatro horas de antecedência da sua não utilização. 

6. Os pedidos de cedência referem-se respectivamente a: 
Períodos de quarenta e cinco minutos para as modalidades de utilização regular e não 
regular; 
Períodos de sessenta minutos para os eventos/competições.  

7. A não informação da Câmara Municipal de Leiria da não utilização do espaço cedido  
dentro dos prazos estabelecidos, sem informarem a Câmara Municipal de Leiria ser-
lhes-á cobrada a respectiva taxa prevista a 100%. 
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8. Os pedidos de cedência que derem entrada na Câmara Municipal de Leiria após o dia 1 
de Setembro apenas serão atendidos se as instalações pretendidas e as datas em 
causa se encontrarem totalmente disponíveis, ficando os serviços dispensados de tentar 
encontrar soluções de entendimento entre as entidades interessadas. 

9. Nos casos em que de alguma forma não estiverem reunidas as melhores condições de 
acompanhamento técnico-pedagógico das classes/grupos, a Câmara Municipal de Leiria 
reserva-se o direito de não autorizar a utilização dos respectivos espaços. 

Artigo 10º 
(Autorização para utilização da Piscina e seus equi pamentos) 

1. A utilização de instalações e equipamentos, independentemente da modalidade de 
utilização das piscinas, deverá ser solicitada à Câmara Municipal de Leiria nos termos 
previstos neste Regulamento, que autorizará tendo em atenção as prioridades e 
condições de cedência adiante definidas. 

2. A autorização de utilização regular e para competições/eventos desportivos será 
comunicada por escrito aos interessados, com a indicação das condições previamente 
acordadas, só podendo ser revogada quando motivos ponderosos, imputáveis ao utente 
ou à Câmara Municipal de Leiria, assim o justifiquem. 

3. Para a cedência das instalações na modalidade de competições/eventos desportivos ou 
para actividades não desportivas é obrigatória a assinatura de um termo de 
responsabilidade que salvaguarde a possível deterioração das instalações, bem como o 
pagamento de uma caução. 

4. Os utentes estarão autorizados apenas a utilizar as instalações e equipamentos da 
Piscina para os fins a que se destinam, não sendo permitida qualquer outra utilização. 

5. Os equipamentos ou objectos utilizados por parte das entidades, devem ser retiradas 
dos espaços e arrumados nos locais próprios, após a sua utilização, de forma a garantir 
a segurança e conservação dos mesmos e a não prejudicar a utilização dos espaços de 
prática por parte de outras entidades.  

6. Sempre que se considerar necessária a permanência diária de alguns equipamentos ou 
objectos, nos próprios locais de utilização deve ser salvaguardada a sua remoção parcial 
ou total quando representar prejuízos para a utilização de outras entidades, cabendo à 
Câmara Municipal de Leiria a autoridade para coordenar este processo.  

7. Caberá à Câmara Municipal de Leiria, em articulação com as entidades utilizadoras, 
definir quais os espaços reservados para guarda de equipamentos e outros objectos. 

8. A autorização de utilização da Piscina  poderá ser cancelada definitiva ou 
temporariamente quando se verifiquem as seguintes situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 
b) Danos produzidos em quaisquer equipamentos ou materiais nele integrados, 

provocados por deficiente utilização. Não será levantado o cancelamento 
enquanto não forem financeiramente cobertos pela entidade /grupo de 
utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 
d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 
f) Não cumprimento do regulamento e/ou normas de utilização. 
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Artigo 11º 
(Utilização da Piscina para fins não desportivos) 

A utilização da piscina para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 
definidas por aquela. 

Artigo 12º 
(Requisição das Piscinas) 

1. A Câmara Municipal pode requisitar a Piscina, sempre que necessário, ainda que com 
prejuízo dos utentes. 
2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que possível, 
compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída a verba 
entretanto despendida. 

Artigo 13º 
(Utilização propriamente dita) 

1. À entrada é obrigatório a entrega da identificação, em troca de chave de acesso aos 
cacifos. 

2. É interdito o acesso ao cais das piscinas a todas as pessoas cujo objectivo não seja a 
prática da natação ou actividades afins, com excepção dos funcionários e elementos 
devidamente autorizados. 

3. Não é permitida a utilização de balneários ou sanitários  destinados a um determinado 
sexo, por pessoas de sexo oposto. Crianças com menos de sete anos poderão utilizar o 
balneário do sexo do adulto acompanhante. 

4. É obrigatório a colocação da pulseira com a chave em local visível, sendo da 
responsabilidade do utente a sua guarda.  

5. A todos os utentes é exigido o uso de vestuário adequado à prática da Natação, sendo 
obrigatório o uso de touca e não permitido o uso de Bikini e Calções tipo bermudas com 
bolsos  

6. Na zona de pé descalço, é obrigatório utilizar sempre calçado apropriado (chinelos, ou 
sobrebotas quando houver justificada necessidade de acompanhar alguém). 

7. Antes de se dirigir para a Piscina é obrigatório passar  pelo lava – pés e tomar  duche 
antes de entrar na água da piscina. 

8. Respeite sempre o espaço reservado à sua prática de acordo com o seu tipo de utente. 
(Utilização livre/Escolas/etc.) 

9. Não é permitido usar cremes , óleos ou quaisquer outros produtos susceptíveis de 
prejudicar a qualidade da água.  

10. Sempre que seja considerado necessário , poderá ser exigido ao utente, declaração 
médica comprovativa do seu bom estado de saúde.  

11. Não é permitido comer e beber nas zonas da Piscina balneários e vestiários, assim 
como fumar em todo o complexo.. 

12. É proibido entrar com animais dentro das instalações 
13. Não é permitida a frequência da Piscina por crianças de idade inferior a três anos. 
14. Não é permitido correr no cais da Piscina, efectuar mergulhos em corrida ou perturbar de 

qualquer modo os demais utentes. 
15. A Câmara Municipal de Leiria não se responsabiliza pelo extravio de objectos pessoais  

que não tenham sido confiados à guarda do funcionário. 
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16. Os funcionários das piscinas não ficam obrigados a guardar valores, ficando apenas 
responsáveis pelos documentos de Identificação e objectos de uso pessoal, como óculos  
graduados, ou outros, entregues à entrada. 

17. Será recusada a admissão ou permanência no complexo a quem pelo seu 
comportamento, pelas suas atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja 
susceptível de perturbar a normal fruição dos equipamentos pelos outros utentes. 

18. Deverão seguir , rigorosamente as instruções que são dadas pelo pessoal em serviço, 
no absoluto respeito pelas normas vigentes. 

19. O não cumprimento dos deveres e obrigações, poderá justificar a exclusão imediata 
do(s) prevaricador(es) da Piscina, através dos funcionários responsáveis. 

20. Se tem alguma ferida, coberta ou não, por qualquer tipo de penso, bem como de 
inflamações ou doenças de pele que ponham em risco a higiene da piscina, não deverá 
frequentar a piscina. 

21. Qualquer utente ou espectador que seja reincidente no não cumprimento deste 
regulamento, poderá ser proibido de entrar na piscina por tempo a determinar pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

22. A Piscina municipal possui, na recepção uma caixa para os utentes colocarem as suas 
reclamações e/ou sugestões. 

Artigo 14º 
(Horário de utilização) 

1. A utilização das instalações nunca poderá ultrapassar o período de tempo para o qual foi 
feita a marcação. 

2. Admite-se uma tolerância de quinze minutos relativamente à hora marcada para o início 
da actividade, após o que a marcação será anulada. 

3. São considerados dois tipos de horários durante o ano, conforme o seguinte quadro: 
4. Horário Regular. 

PERÍODO DO ANO DIAS ÚTEIS SÁBADOS DOMINGOS FERIADOS 
01 DE SETEMBRO 

A 
15 DE JUNHO 

08H00 
às 

22H15 

08H00 

 às  
18H00 

09H00 
 às 

 13H00 

 
 

ENCERRADO 

15 DE JUNHO 

 A 
31 DE AGOSTO 

07H30  
às 

 23H00 

08H00  
às  

20H00 

09H00 
 às  

13H00 

 
ENCERRADO 

5. Está prevista a utilização das instalações fora do horário regular, em função da 
realização de competições ou outros eventos. 

TAXAS 

Artigo 15º 
(Regime de taxas de utilização)  

1. Todas as utilizações da Piscina Municipal da Maceira requerem o pagamento de uma 
taxa, havendo no entanto excepções que estarão isentas ou que estarão sujeitas a 
reduções no valor da taxa, conforme o quadro seguinte: 
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UTILIZADORES Percentagem de 
desconto 

Taxa cobrada por 
utente 

Taxa cobrada por pista 
por período 

Público > 14 ANOS 
1 Entrada 

              180 Esc.  

Público > 14 ANOS 
Cartão utente mensal 

20%              1440 Esc.  

Público =< 14 ANOS 
1 Entrada 

              110 Esc.  

Público =< 14 ANOS 
Cartão utente mensal 

20%              880 Esc.  

Clubes 
(actividade federada) 

100%   

Clubes 
(aulas) 

               1800 Esc. 

Escolas públicas 50%                          900 Esc. 
Escolas particulares                           1800 Esc. 
Agentes das Forças de Segurança 
e Militares  

50%              90 Esc.  

Bombeiros do Concelho de Leiria 100%               
Instituições de solidariedade social 100%                
Obras Sociais 
 

100%                

 
Eventos/competições Percentagem de 

desconto 
Taxa cobrada por pista por período 

Clubes do concelho 100%  
Outras entidades  2700 Esc. 

 
2. Podem beneficiar ainda de descontos sobre as taxas, na modalidade de utilização livre: 

Os portadores de cartão jovem = 25% 
Os portadores de cartão 65 anos = 25% 

Estes descontos não são cumulativos com os previstos na tabela de taxas. 
3. Beneficiam também de descontos todos aqueles a quem a Câmara Municipal de Leiria 

autorizar por deliberação camarária. 
4. A não satisfação do pagamento das taxas nas condições apresentadas neste 

Regulamento implica a imediata anulação da respectiva reserva e a não devolução de 
caução ou taxa de reserva existente. 

5. Das quantias pagas referentes à utilização das instalações desportivas, devem os utentes 
solicitar o respectivo comprovativo de pagamento. 

6. As entidades - isentas ou que beneficiem de redução de pagamento de taxa - que não 
cumpram os valores mínimos de ocupação  serão obrigados a pagar  100% da taxa 
prevista na tabela de taxas. 

7. Para utilização livre o utente pode adquirir senhas avulso ou uma caderneta de 10 
senhas mensais. 
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Artigo 16º 
(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o 
pagamento, salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a 
Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização da instalação no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização da instalação e que por cada mês de atraso no pagamento ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização não regular implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar 
o facto com, pelo menos vinte e quatro horas de antecedência, e desde que se 
verifiquem motivos ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 17º 
(Caução) 

1. Para cedência das instalações na modalidade de competições/eventos ou para 
actividades não desportivas, ficam as entidades obrigadas ao pagamento prévio  de uma 
caução no montante de 20.000$00. 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelos utentes das entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 
4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 18º 
(Publicidade na Piscina)  

1. A exploração publicitária da Piscina, incluindo a afixação de publicidade estática no 
interior e exterior da piscina, compete e é da exclusiva responsabilidade da Câmara 
Municipal de Leiria.  

2. Às entidades que pretendam realizar qualquer  exploração publicitária  na realização de 
eventos desportivos, apenas é permitida a afixação de publicidade amovível e devem 
solicitar autorização à Câmara Municipal de Leiria e acordar as respectivas 
contrapartidas. 

CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 19º 
(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 
27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto, que contam do anexo I a este regulamento. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 20º 
(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 

Artigo 21º 
(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 22º 
(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano após 
essa data. 
2. Para efeitos de entrada em vigor de  regulamentos revistos, considerar-se-á sempre o 
início do ano lectivo do ano respectivo. 

ANEXOS 

Anexo I 
(Artigos 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 27º da Lei n.º 38/98, de 4 de Agosto) 

Artigo 21º 
Contra – ordenações 

Constituem contra – ordenação, punida com coima, para os efeitos do disposto no presente 
diploma: 

a) A introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo; 

b) A introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos 
contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve não 
contundente; 

c) A introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve não contundente; 

d) O arremesso no recinto desportivo de quaisquer objectos, ainda que de tal 
facto não resulte ofensas corporais para qualquer pessoa; 

e) A entrada , não autorizada, de qualquer pessoa na área da competição, 
enquanto nela permanecer os membros da equipa de arbitragem, ou do juiz 
da partida, ou de qualquer dos intervenientes do jogo;  

f) A prática de actos, no recinto ou complexo desportivo, que incitem à 
violência, ao racismo e à xenofobia; 

g) A utilização dos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do produtor do espectáculo desportivo; 

h) A introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes em 
recintos desportivos cobertos; 

i) A introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos similares, sem prejuízo de outras sanções aplicadas  
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Artigo 22º 
Coimas 

1- As coimas a aplicar estão sujeitas ao regime geral das contra-ordenações. 
2- Constituem contra-ordenação muito grave, punida com coima entre 200 000$ e 350 

000$, o estatuído nas alíneas a), b), d), e), f) e i) do n.º 1 do artigo anterior. 
3- Constituem contra-ordenação grave, punida com coima entre 100 000$ e 200 000$, o 

estatuído nas alíneas g) e h)  do nr.º 1 do artigo anterior. 
4- Constitui contra-ordenação leve, punida com coima entre 50 000$ e 100 000$ , o 

estatuído na alínea c) do nr.º 1 do artigo anterior. 
5- O não cumprimento, por parte dos promotores do espectáculo desportivo, do disposto 

neste artigo é punido com coima entre 2 000 000$ e 4 000 000$, agravada para o dobro 
no caso da sua participação em competições profissionais, à aplicar através de processo 
de contra-ordenação. 

Artigo 23ª 
Dos dirigentes, dos promotores do espectáculo despo rtivo 

e dos agentes desportivos 
1- Os agentes desportivos, nomeadamente dirigentes, árbitros, treinadores e praticantes, 
que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de actos enquadráveis na alínea 
f) do n.º 1 do artigo 21º são punidos com coima entre 400 000$ e 750 000$, quando tal não 
constituir ilícito criminal e sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 
2- O disposto no número anterior é aplicável aos médicos, massagistas ou quaisquer 
empregados dos clubes desportivos, que serão punidos com coima entre 400 000$ e 500 
000$. 

Artigo 24º 
Competições desportivas profissionais 

As coimas relativas a contra-ordenações praticadas no quadro das competições desportivas 
profissionais são elevadas, nos seus montantes mínimo e máximo, para o dobro. 

Artigo 25º 
Determinação da medida da coima  

1- A determinação da medida da coima, dentro dos seus limites, faz-se em função da 
gravidade da contra-ordenação, da culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática da contra-ordenação. 

2- A tentativa e a negligência são puníveis, com redução a metade dos limites mínimo e 
máximo da coima aplicável. 

Artigo 26º 
Instrução do processo e aplicação da coima 

1- A instrução dos processos de contra-ordenação referidos no presente diploma compete 
à  autoridade policial que verifica a ocorrência. 

2- A aplicação das coimas, no âmbito das competições não profissionais, é da competência 
dos governadores civis do distrito, no território do continente, e nas Regiões Autónomas, 
do membro do governo regional responsável pela área do desporto, consoante o local 
onde tenha ocorrido a contra-ordenação. 

3- A aplicação das coimas, no âmbito das competições profissionais, é da competência do 
presidente do Instituto Nacional do Desporto. 
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4- A competência referida no número anterior poderá ser delegada, consoante os casos, 
nos delegados e subdelegados do Instituto Nacional do Desporto ou, relativamente às 
Regiões Autónomas, nos termos a definir pelos respectivos governos regionais. 

Artigo 27º 
Produto e processamento das coimas 

1- O produto das coimas previstas no artigo anterior constitui receita, em igual 
percentagem, do Ministério da Administração Interna e do Instituto Nacional do 
Desporto, para suporte dos encargos com o policiamento dos espectáculos desportivos, 
para a modernização dos recintos desportivos e para o fomento de campanhas de 
prevenção e combate à violência associada ao desporto. 

2- Nas Regiões Autónomas o produto das coimas previstas no artigo anterior constitui 
receita própria, afecta às finalidades referidas no nr.º 1. 

3- O processamento das contra-ordenações e a aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitos ao regime geral do Decreto-Lei n.º 433/82, 
de 27 de Outubro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 
de Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.” 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar o Regula mento supra e 
submetê-lo a apreciação da Assembleia Municipal, no s termos da alínea a) do n.º 6 do 
art.º 64.º e da alínea a) do n.º 2 do art.º 53.º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 

CIRCUITO DE SURF E BODYBOARD – APOIO 
N.º2206/00 Integrado no projecto " Férias Sem Limites ", o Grupo Desportivo Recreativo e 
Cultural Unidos da Coucinheira, organizou uma das etapas do Circuito de Surf e BodyBoard, 
nos dias 1 e 2 de Agosto na Praia do Pedrógão, com o apoio do Pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal de Leiria. O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça propõe a atribuição dos 
seguintes apoios: 

Apoio material / logístico 
- Oferta de 50 T’ SHIRTS gravadas com o Brasão do Município 

Apoio financeiro 
- 150.000$00 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, 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 
de 150.000$00 ao Grupo Desportivo Recreativo e Cult ural Unidos da Coucinheira. 

Delibera ainda oferecer 50 T’Shirts gravadas com o Brasão do Município. 

** 

CIRCUITO DE BEACH VOLEY – APOIO 
N.º2207/00 Retirado. 

** 
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PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2. º E 3.º CICLOS DE 
JOSÉ SARAIVA 
N.º2208/00 Presente o Protocolo supracitado que abaixo se transcreve: 

“Entre a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de José Saraiva, devidamente representada pelo 
seu Presidente do Conselho Executivo Dr. Alcino Marques Duarte e a Câmara Municipal de 
Leiria, representada pela sua Presidente Dr.ª Isabel Damasceno Campos Costa, é celebrado 
o presente protocolo relativo à utilização das instalações do Pavilhão Desportivo daquela 
Escola, o qual será regido pelas seguintes cláusulas: 

1ª 

A Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de José Saraiva, compromete-se a facultar a utilização 
das instalações do seu Pavilhão Desportivo a quaisquer entidades indicadas pela Câmara 
Municipal de Leiria , para a prática de actividades desportivas, no seguinte horário: 

PAVILHÃO 

Segunda, Terça, Quinta e Sexta-feira das 18h30 às 23h30 
Sábado das 09h00 às 13h00 

2ª 

Pela utilização do Pavilhão na condições referidas a Câmara Municipal de Leiria pagará a 
quantia mensal de 180.000$00 (Cento e oitenta mil escudos), indexado anualmente 
conforme taxa dos alugueres de imóveis para habitação. 

3ª 

A mensalidade inclui luz, água e gás e todas as outras despesas de manutenção, limpeza e 
segurança, responsabilizando-se a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de José Saraiva por 
manter nesses horários a presença de um funcionário e as instalações livres e em 
condições de higiene adequadas à prática desportiva. 

4ª 

A Câmara Municipal de Leira responsabilizar-se-á por todos os danos causados no 
equipamento ou respectivo apetrechamento nas áreas da prática desportiva e balneários 
desde que praticados pelas entidades abrangidas por este protocolo durante as horas que 
lhe estão atribuídas. Caso não exista na Escola, a Câmara Municipal de Leira compromete-
se a colocar no espaço de prática, todo o material necessário à realização das actividades 
desportivas das entidades que venha a indicar para a utilização do Pavilhão. 

5ª 

Tendo em consideração o desgaste provocado pela utilização, a Câmara Municipal de Leira 
compromete-se a realizar a manutenção do espaço de prática nos seguintes aspectos: a 
marcação de campos e a manter essas marcações visíveis; cedência de equipamento de 
substituição aquando da realização de reparações no existente. 

6ª 

Á Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de José Saraiva reserva-se o direito de não autorizar a 
permanência nas instalações aos utentes que não cumpram as disposições regulamentares 
de utilização do Pavilhão, nomeadamente as regras mínimas de higiene , segurança e 
desportivismo. 
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7ª  

O presente protocolo produz efeitos a partir de 1 Setembro de 2000 e terminará em 31 de 
Agosto de 2001 prorrogando-se por iguais períodos, salvo se alguma das partes o denunciar 
com pré aviso de 60 dias para o final do prazo. 

8ª 

Os casos omissos a este acordo serão resolvido conjuntamente pela Câmara Municipal de 
Leira e pela Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de José Saraiva.” 

Analisado o Protocolo em epígrafe a Câmara delibera  por unanimidade, 
aprová-lo. 

** 

AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DA LOJA MÓVEL DO SPORT L ISBOA E BENFICA 
JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL 
N.º2209/00 Presente o fax NR: 727.38.69 do SPORT LISBOA E BENFICA  solicitando 
autorização para a colocação da sua Loja Móvel, com as dimensões de 17 mt x 8 mt, junto 
ao Estádio Municipal, no dia 10.09.2000, onde se vai realizar o jogo União de Leiria / SL 
Benfica. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, autorizar o 
SPORT LISBOA E BENFICA a colocar a sua Loja Móvel j unto ao Estádio Municipal, 
mediante o pagamento das respectivas taxas. 

** 

PEDIDO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E  RECREATIVA DO 
BAIRRO DOS ANJOS 
N.º2210/00 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO D O PLANO 
ESTRATÉGICO DE LEIRIA REFERENTE AO PROGRAMA POLIS 
N.º2211/00 Retirado. 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGO TOS 
NA ZONA HISTÓRICA DA CIDADE DE LEIRIA – APROVAÇÃO D E 
MINUTA DE CONTRATO 

- APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 3.º GRANDE PR ÉMIO DE 
CICLISMO 
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- VOTO DE LOUVOR 
- RECUPERAÇÃO BIOLÓGICA E PAISAGÍSTICA DA LAGOA DA 

ERVIDEIRA – 1.ª FASE TT – 358/99 

** 

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGO TOS NA ZONA 
HISTÓRICA DA CIDADE DE LEIRIA – APROVAÇÃO DE MINUTA  DE CONTRATO (DA-
47) 
N.º2212/00 Presente o ofício n.º 5134, de 16 de Agosto de 2000, dos SMAS, enviando à 
Câmara Municipal para aprovação nos termos do art.º 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 
de Março, a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Leiria e a Firma MARSILOP – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA. . 

A Câmara, no seguimento da sua deliberação tomada e m reunião de 07 de 
Junho de 2000, delibera, por unanimidade: 

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

2.º dar conhecimento desta delibera aos SMAS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO 3.º GRANDE PR ÉMIO DE CICLISMO 
N.º2213/00 O Centro Cultural e Recreativo de Segodim solicitou à Câmara Municipal de 
Leiria apoio financeiro para a realização do 3.º Grande Prémio de Ciclismo. 

Analisado o assunto, a Divisão do Desporto propõe a atribuição de um apoio 
financeiro de 50.000$00 para fazer face às despesas da prova. 

A Câmara delibera por unanimidade, no uso das suas competências, 
conforme a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir 
o apoio de 50 contos para organização e realização do 3.º Grande Prémio de Ciclismo 
ao Centro Cultural e Recreativo de Segodim. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
VOTO DE LOUVOR 
N.º2214/00 Considerando os benefícios, em termos desportivos, sociais e de promoção da 
imagem do Concelho de Leiria que advêm do facto de Vânia Silva, atleta da Juventude 
Vidigalense, e Paulo Bernardo, atleta do Bairro dos Anjos, se terem sagrado campeões 
nacionais nas modalidades de lançamento do martelo e lançamento do disco, assim como o 
Clube Académico de Leiria se ter sagrado pela segunda vez campeão nacional de Clubes 
de BTT, propuseram os Srs. Vereadores Raul Castro e Dr. Paulo Rabaça a atribuição de um 
voto de Louvor. 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a a tribuição do 
respectivo Voto de Louvor. 
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RECUPERAÇÃO BIOLÓGICO E PAISAGÍSTICA DA LAGOA DA ER VIDEIRA – 1.ª FASE 
TT – 358/99 
N.º2215/00 Na reunião de 21/06/2000, foi presente u ma informação da DASU e DAT 
com a proposta de aprovação do Projecto, Programa d e Concurso, Caderno de 
Encargos e abertura de um concurso limitado sem pub licação de anúncio para a 
execução da obra supra, com um preço base de 8.689. 821$00, IVA incluído. 

Como esta informação foi objecto de deliberação e: 
1- Considerando que nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 18.º do Dec. 

Lei n.º 197/99, de 08 de Junho, o Presidente da Câm ara tem competência para 
autorizar despesas com a locação e aquisição de ben s e serviços até 30.000 contos; 

2- Considerando que nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 68.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Presidente da Câma ra tem competência para aprovar 
Projectos, Programas de Concurso, Caderno de Encarg os e Adjudicações de 
empreitadas cuja autorização de despesa lhe caiba n os termos da Lei. 

3- A Câmara em conformidade com o preceituado no ar t.º 138.º do Código 
do Procedimento Administrativo, delibera, por unani midade, revogar a deliberação n.º 
1702/00, tomada em reunião de 21/06/2000 sobre o assunto em epígrafe, 
considerando-se nulo e de nenhum efeito o concurso limitado aberto através do ofício 
convite n.º 9176, de 29/06/00. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram quinze horas e quarenta 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 dezasseis dias do mês de Agosto 
do ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 


