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ACTA N.º 45 
Aos treze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

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

** 
Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 

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

** 
Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE 

RABAÇA SARAIVA , não pôde estar presente. 

** 
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.: 
 15/88 IMOGAMA-SOC. GESTÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 1243/91 PROMOCOM-SOC. PROMOTORA DE IMÓVEIS, LD.ª 
 417/96 NATALINA DE JESUS SANTOS 
 31/97 ROGÉRIO AUGUSTO SANTOS MONTEIRO 
 1055/97 LEIRINEGÓCIOS, LD.ª 
 849/98 SOC. CONSTRUÇÕES PREDICALDELAS, LD.ª 
 1168/98 VITORIAGÁS-SOC. DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
 1337/98 HABILENA-CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LD.ª 
 94/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
 96/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
 97/99 AQUILINO CARREIRA-IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 98/99 AQUILINO CARREIRA-IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 99/99 AQUILINO CARREIRA-IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 100/99 AQUILINO CARREIRA-IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 101/99 AQUILINO CARREIRA-IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 102/99 AQUILINO CARREIRA-IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 103/99 AQUILINO CARREIRA-IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
 1440/99 HENRIQUE PEREIRA SILVA 
 494/2000 MANUEL MARCELINO SANTOS JÚNIOR 
 784/2000 FRANIS-COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS P/O LAR, LD.ª 
 1180/2000 CARVALHO & FRADE-CONSTRUÇÕES, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

INF. 46/99 FÁTIMA MARIA MARQUES SILVA 
INF.125/2000 VÂNIA SOLANGE GOMES SANTOS 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO N.º : 

 278/2000 JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA GOMES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

 31/97 EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
 3/99 MARIA CONCEIÇÃO S. N. NUNES E OUTROS 
 14/99 OBRILIS, LD.ª 
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PONTO NÚMERO CINCO 

T 194/98 PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL DESDE A 
E.N. 113 ATÉ AO INFANTÁRIO, POUSOS – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- SIMLIS-SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO LIS, S.A. –REALIZAÇÃO 
ÚLTIMA TRANCHE DO CAPITAL SOCIAL 

- EMPREITADA DE “REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO ARRABAL E 
SOUTOCICO E CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS”-APROVAÇÃO 
DE MINUTA DE CONTRATO 

PONTO NÚMERO SETE 
- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 
PONTO NÚMERO OITO 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - MICAEL DA COSTA BAPTISTA 
PONTO NÚMERO NOVE 
- VOTOS DE AGRADECIMENTO 
PONTO NÚMERO DEZ 
- NOTA DE DESPESAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
PONTO NÚMERO ONZE 
- PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE “LEIRIA POLIS, S.A.” 

** 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 3113/00 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO foi apresentada a seguinte 
questão: 

Pergunta porque é que algumas reuniões que são feitas e só têm conhecimento 
pela Comunicação Social, nomeadamente uma reunião com a Direcção-Geral de 
Monumentos Nacionais. 

A Senhora Presidente informou que essa reunião foi na passada quinta-
feira, após a reunião da Câmara Municipal. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO  afirmou ter conhecimento de ter havido, 
com o Senhor Ministro Armando Vara, uma reunião sobre acessibilidades. 

A Senhora Presidente informou ter sido esta reunião  o finalizar de um 
processo que teve início em Outubro quando foi soli citada à Câmara uma relação de 
acessibilidades a ter em conta em termos de financi amento do Governo e que 
estivessem directamente ligados à realização do Eur o 2004. Esta relação foi enviada e 
agora foi comunicado o que tinha sido contemplado: a ligação do IC2 ao estádio e 
infraestruturas rodoviárias na zona de influência d o Estádio. 

O fecho da Circular Norte também indicada na relaçã o enviada, será 
financiado através de um programa especial sobre ci rculares, havendo a garantia de 
ser abrangido a tempo do Euro 2004. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO  afirmou que já era a terceira semana de 
espera pelos dados do MIMO (Museu da Imagem). 

Quis saber se já havia elementos. 
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O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que j á temos a informação 
preparada para entregar. 

Relativamente aos Monumentos Nacionais e às interve nções futuras no 
Castelo. 

A 1.ª reunião do grupo de trabalho será em 2001.01. 11 e depois far-se-á 
uma apresentação e discussão pública em Leiria. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO  diz que se o autor do projecto é funcionário 
dos Monumentos Nacionais é porque alguém lho mandou fazer. Então aquele projecto tem 
que ser devidamente ponderado e analisado. 

A Senhora Presidente informou que o projecto a avan çar será sempre de 
acordo com a posição da Câmara Municipal e acrescen tou que o artigo apresentado 
na revista referida é apenas uma proposta de trabal ho. 

A Senhora Presidente informou que o Senhor Director -Geral foi claro ao 
dizer: "não quer fazer nada que contrarie a vontade  da Câmara Municipal. Aquele 
projecto é uma base de trabalho, feito pelo arquite cto, de acordo com instruções dos 
Monumentos Nacionais" - disso não há dúvidas. Mas, se não concordarmos, aquele 
terá que ser alterado ou feito um de novo. 

O Senhor Vereador ACÁCIO SOUSA  disse que lá diz que o projecto foi feito de 
acordo com os Gabinetes da Câmara Municipal. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que n ão é isso que lá está 
escrito. O que lá está escrito, e é verdade, é que a metodologia, foi acordada com a 
Câmara Municipal, como consta nas Actas das reuniõe s desse grupo. 

O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA diz que parece um pouco imprudente 
que haja já um projecto daqueles. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que n ão é nenhum 
projecto. É um estudo apenas. 

O Senhor Vereador ACÁCIO SOUSA  perguntou em relação ao Terreiro qual vai 
ser o futuro das esplanadas. 

A Senhora Presidente informou que pode haver esplan adas, apenas com 
mobiliário a retirar diariamente e sem qualquer con strução. 

** 
O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou os pr esentes que o 

Concerto de Natal irá realizar-se no dia 18 de Deze mbro e o Concerto de Ano Novo 
realizar-se-á a 05 de Janeiro de 2001. 

** 
PONTO NÚMERO UM 
N.º 3114/00 PROC.º N.º 15/88 - (fl. - 217) 

De IMOGAMA – SOCIEDADE DE GESTÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS  LD.ª, 
com sede em Quinta de Santo António, Lote 63 – r/c, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de legalização da alteração/ampliação levada a efeito num bloco 
habitacional, situado no Lote 63 – Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/12/2000, 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: 
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Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º não é apresentado documento comprovativo da leg itimidade do 
requerente, nomeadamente acta de condomínio a nomea r a administração; 

2.º não é apresentada acta de condomínio com delibe ração expressa da 
autorização das obras propostas, com a descrição da s mesmas e ainda com a 
atribuição de poderes à administração para requerer  essas mesmas obras; 

3.º o projecto: 
3.1 sobre o qual incidem as alterações propostas, n ão é compatível com o 

licenciado; 
3.2 não é esclarecedor da utilização dos espaços pr opostos; 
3.3 não prevê um correcto enquadramento urbanístico  dado que não se 

insere no espírito do loteamento, nomeadamente quan to à volumetria e ocupação de 
terraços, assim como quanto à cércea do plano mais avançado do alçado posterior; 

4.º o loteamento onde se insere encontra-se caducad o desde 30/01/1994, 
de acordo com a informação do Departamento de Urban ismo (Lot. 31/80 – pg. 441). 

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 d) 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. 

A Senhora Presidente esteve ausente durante a discu ssão e votação deste 
ponto. 

** 

N.º 3115/00 PROC.º N.º 1243/91 - PROMOCOM-SOC. PROMOTORA DE IMÓVEIS, LD.ª 
Presente o processo em epígrafe a Senhora Presidente esclareceu o executivo 

municipal de que, no âmbito do procedimento tendente à legalização das obras de 
construção do edifício cujo projecto de arquitectura fora aprovado por deliberação da 
Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua reunião de 30 de Julho de 1993, a sociedade 
requerente se propõe ceder ao Município de Leiria a fracção autónoma "BG" daquele 
edifício, descrita na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 1256, da 
freguesia de Leiria, composta por loja n.º cinquenta e cinco, para comércio e serviços, 
situada no rés-do-chão e mezzanino, lado nascente, livre de quaisquer ónus, encargos ou 
obrigações, em substituição da execução das obras e trabalhos que constam da informação 
do Departamento de Planeamento a fls. 1927 do processo administrativo, no valor de 
69.455.000$00, invocando insuficiência de meios quer para realizar tais obras e trabalhos, 
quer para apresentar a necessária caução. 

Mais deliberou que para o efeito terá de ser celebrada a competente escritura 
pública, após autorização da Assembleia Municipal, atento não só o valor da fracção 
apurado na respectiva avaliação - 71.700.000$00 - e que consta de relatório a fls. 1928 e 
seguintes do mesmo processo administrativo, mas também o interesse público da 
regularização da situação do edifício do ponto de vista urbanístico. 

Por último, esclareceu que as obras e trabalhos a executar decorrem do que foi 
anteriormente estabelecido no processo de licenciamento inicial, não se tratando, pois, de 
quaisquer exigências agora fixadas à sociedade requerente com vista à supra mencionada 
legalização. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o os esclarecimentos 
dados pela Senhora Presidente, bem como as informaç ões prestadas pelos 
Departamentos de Obras Particulares e Planeamento e  o relatório de avaliação da 
fracção "BG", a fls. 1926 e seguintes do processo a dministrativo, e sem prejuízo da 
decisão das demais questões em fase de análise no â mbito do procedimento de 
legalização, delibera, por unanimidade,  nos termos  das disposições combinadas dos 
artigos 64.º, n.º 6, alínea a) e 53.º, n.º 2, alíne a i) e n.º 1, alínea o) da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, apresentar o assunto à Assembleia M unicipal e solicitar a este órgão 
que delibere quanto à autorização da aquisição da f racção, bem como quanto ao 
reconhecimento do interesse público da regularizaçã o da situação do edifício do 
ponto de vista urbanístico. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 3116/00 PROC.º N.º 417/96 - (fl. - 250) 

De NATALINA DE JESUS SANTOS, residente na Rua das Féteiras, n.º 22 – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito numa moradia, situada em Féteiras - 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade,  aprovar o projecto de arquitectura da s alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir em obra o cumprimento do art.º 1365º d o Código Civil; 
2.º apresentar projecto de estabilidade relativo às  alterações, no prazo de 

180 dias 

** 
N.º 3117/00 PROC.º N.º 31/97 - (fl. - 222) 

De ROGÉRIO AUGUSTO DOS SANTOS MONTEIRO, residente na Rua D. João 
Pereira Venâncio, n.º 96 – 5.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
de legalização de alterações levadas a efeito numa moradia, situada na Quinta da Barreta, 
Lote 18 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 

1.º apresentar estimativa de custo da obra; 
2.º reformular o muro proposto de modo a garantir o  cumprimento do art.º 

1360º do Código Civil, relativamente a servidão de vistas; 
3.º apresentar projecto de estabilidade para as esc adas, no prazo de 180 

dias. 

** 
N.º 3118/00 PROC.º N.º 1055/97 - (fl. – 632) 

De LEIRINEGÓCIOS LD.ª, acompanhado de uma informação prestada pelos 
Serviços de Fiscalização acerca de uma situação de risco provocada pelo desaterro e 
fundações de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua Pêro Alvito em Leiria, de que é 
proprietária a Firma Leirinegócios Ld.ª, com sede na Rua Tenente Valadim em Leiria. 
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A Câmara, tomou conhecimento do teor da referida in formação e, dado 
tratar-se de uma situação excepcional e urgente, de libera, por unanimidade, ao abrigo 
do n.º 3 do art.º 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de S etembro, ratificar o despacho da Sr.ª 
Presidente datado de 07/12/2000, que ordena a notif icação nos termos do disposto 
nos art.ºs 4º, 135º e 138º do Regulamento Geral das  Edificações Urbanas e, n.ºs 1 e 2 
do art.º 157º do Código do Procedimento Administrat ivo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro, à Firma Habidias – Sociedade de Constru ções Ld.ª, na qualidade de 
responsável pela execução da obra, à Firma Leirineg ócios – Compra e Venda de 
Propriedades Ld.ª, na qualidade de proprietária da obra e, ao Sr. Jorge Miguel Gouveia 
Santos, na qualidade de técnico responsável pela di recção técnica da obra, para de 
imediato: 

a) procederem ao escoramento dos taludes, adoptando -se as disposições 
necessárias a impedir qualquer acidente, tendo em a tenção a natureza do terreno, as 
condições de trabalho do pessoal e a localização da  obra em relação aos prédios 
vizinhos; 

b) adoptarem as disposições necessárias para garant ir a salvaguarda de 
pessoas e bens, procedendo à colocação de vedação q ue impossibilite o livre acesso 
ao local da obra, de modo a ser garantida a seguran ça pública e dos prédios vizinhos. 

Mais delibera informar que, ao abrigo do disposto n a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 103º do Código do Procedimento Administrativo  acima referido, não há lugar à 
audiência dos interessados, por se considerar urgen te a decisão tomada. 

** 
N.º 3119/00 PROC.º N.º 849/98 - (fl. – 277) 

De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PREDICALDELAS LD.ª, com sede na 
Rua do Centro, n.º 42 – Caldelas, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de elementos 
em resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao 
projecto de arquitectura de legalização de alterações levadas a efeito numa moradia 
unifamiliar, situada na Urbanização Belmonte II, Lote 15 – Casal dos Matos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento e concordando com a informação presta da pelo Departamento de 
Obras Particulares em 07/12/2000 delibera, por unan imidade , aprovar o projecto de 
arquitectura de legalização das alterações levadas a efeito na moradia acima referida, 
devendo apresentar projectos de especialidade no pr azo de 180 dias. 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar alçados da tota lidade dos muros, com 
indicação do perfil original do terreno. 

** 
N.º 3120/00 PROC.º N.º 1168/98 - (fl. - 77) 

De VITORIAGÁS – SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GASES LD.ª , com sede 
na Rua da Vitória, n.º 23, freguesia de Leiria, referente à rectificação ao projecto de 
arquitectura de um armazém, a levar a efeito em Moitas Altas - Pinheiros, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o os pareceres 
favoráveis emitidos pelas entidades consultadas, e concordando com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a rectificação ao projecto de arquitectura do armazém acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir as servidões para as propriedades conf inantes; 
2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 
N.º 3121/00 PROC.º N.º 1337/98 - (fl. - 362) 

De HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS LD.ª,  com sede 
na Rua de S. Francisco, n.º 8A – 2.º H, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco habitacional, situado no Lote 10 – Vale 
Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido e autorizar o respectivo licen ciamento, condicionado ao 
seguinte: 

1.º reformular o dimensionamento da sala de condomí nio de forma a 
garantir 1 lugar sentado por fogo, devendo para o e feito considerar-se 1m2 por fogo; 

1.1.º garantir o mínimo de condições de habitabilid ade, nomeadamente o 
pé-direito mínimo previsto no n.º 4 do art.º 65º do  Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, assim como assegurar a ventilação desse es paço. 

** 
N.º 3122/00 /00 PROC.º N.º 94/99 - (fl. - 179) 

De MARTINS & GAMEIRO LD.ª, com sede na Avenida Marquês de Pombal, 
Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 34 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º apresentar alçados da totalidade dos muros, com  a indicação dos 
perfis originais do terreno; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3123/00 PROC.º N.º 96/99 - (fl. - 184) 

De MARTINS & GAMEIRO LD.ª, com sede na Avenida Marquês de Pombal, 
Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 36 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

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

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3124/00 PROC.º N.º 97/99 - (fl. - 182) 

De AQUILINO CARREIRA – IMOBILIÁRIOS LD.ª, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 37 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3125/00 PROC.º N.º 98/99 - (fl. - 183) 

De AQUILINO CARREIRA – IMOBILIÁRIOS LD.ª, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 38 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

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

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3126/00 PROC.º N.º 99/99 - (fl. - 182) 

De AQUILINO CARREIRA – IMOBILIÁRIOS LD.ª, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 39 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 



 

CMLeiria/Acta n.º 45 de 2000.12.13 

.002075-(11)

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

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

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3127/00 PROC.º N.º 100/99 - (fl. - 182) 

De AQUILINO CARREIRA – IMOBILIÁRIOS LD.ª, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 40 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

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

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
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N.º 3128/00 PROC.º N.º 101/99 - (fl. - 183) 

De AQUILINO CARREIRA – IMOBILIÁRIOS LD.ª, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 41 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

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

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3129/00 PROC.º N.º 102/99 - (fl. - 183) 

De AQUILINO CARREIRA – IMOBILIÁRIOS LD.ª, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 42 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
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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, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3130/00 PROC.º N.º 103/99 - (fl. - 182) 

De AQUILINO CARREIRA – IMOBILIÁRIOS LD.ª, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 43 – 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  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

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

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

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3131/00 PROC.º N.º 1440/99 - (fl. - 77) 

De HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, residente em Várzeas, freguesia de Souto 
da Carpalhosa, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um bloco 
misto, a levar a efeito no Lote 5 – Rua dos Arrabaldes, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º verificar a emissão do aditamento ao alvará rel ativo às alterações ao 
loteamento, aprovadas em reunião de Câmara pela del iberação emitida em 29/09/99; 

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

** 
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N.º 3132/00 PROC.º N.º 494/2000 - (fl. - 37) 

De MANUEL MARCELINO DOS SANTOS JUNIOR, residente na Rua Barão de 
Viamonte, n.º 45 – 2.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um 
conjunto habitacional (moradias em banda) a levar a efeito numa parcela de terreno a 
destacar de uma propriedade, situada na Rua dos Sasmeiros - Andrinos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela EDP –Distribuição de 
Energia, S.A. (do qual deverá ser dado conhecimento  ao requerente); 

2.º garantir as servidões eventualmente existentes;  
3.º a cota de soleira não poderá ser superior a 1,0 m em relação à via 

pública, face ao Regulamento do Plano Director Muni cipal; 
4.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 

exterior ao edifício; 
5.º esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no  art.º 22º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à disponibilidade de água e meios de 
extinção de incêndios); 

6.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

7.º reformular o projecto apresentado relativamente  às partes comuns do 
edifício, nomeadamente parede entre edifícios que d eve ser comum, de modo a 
assegurar o cumprimento do art.º 1421º do Código Ci vil; 

8.º prever o aumento da largura da via no cruzament o com a Rua dos 
Sasmeiros com o arruamento a Sul da propriedade do requerente, de modo a que a 
curva de concordância disponha de um raio de 5,0m m edidos a partir do cunhal do 
edifício; 

9.º ceder ao domínio público o espaço acima referid o bem como o 
indicado nos elementos gráficos apresentados (folha  105), para alargamento da via, 
passeios e estacionamento, devidamente infra-estrut urado e apresentar certidão da 
Conservatória rectificada em relação ao mesmo; 

10.º apresentar certidão da Conservatória com ónus de não fraccionamento 
devidamente averbado; 

11.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias; 
12.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 

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

** 
N.º 3133/00 PROC.º N.º 784/2000 - (fl. - 26) 

De FRANIS – COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS PARA O LAR LD.ª, com 
sede na Rua D. Carlos I, n.º 104 – r/c, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito num pavilhão, situado no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
pavilhão acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde; 
2.º as escadas interiores de acesso ao piso superio r deverão ser dotadas 

de patamar intermédio por questões de segurança, fa ce aos art.ºs 15º e 45º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 123/97, de 22 de 
Maio, relativamente à acessibilidade de pessoas com  mobilidade condicionada; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de segurança contra incêndios face ao pare cer do Serviço Nacional de 
Bombeiros.  

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, dos p areceres emitidos 
pelas entidades consultadas. 

** 
N.º 3134/00 PROC.º N.º 1180/2000 - (fl. - 37) 

De CARVALHO & FRADE – CONSTRUÇÕES LD.ª, com sede na Rua de Tomar 
– Urbanização “A Encosta”, Lote 3 – Loja 1 – 1.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura de um conjunto habitacional e muros de vedação, a levar a efeito na 
Rua Outeiro da Fonte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional e muros 
acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno junto do arruamento público para execução 
dos estacionamentos e passeios, de acordo com os el ementos gráficos 
apresentados; 

1.1 apresentar planta de implantação com indicação e quantificação das 
áreas cedidas; 

1.2 apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto às áreas cedidas;  

2.º apresentar de acordo com Decreto-Lei n.º 66/95,  de 8 de Abril, o 
seguinte: 

2.1 elementos esclarecedores da localização dos mei os de primeira 
intervenção para  combate a incêndios (art.º 33º); 

2.2 elementos esclarecedores do cumprimento do art. º 6º, relativamente à 
disponibilidade de água para combate a incêndios; 

3.º garantir o cumprimento dos Capítulos VII e VIII  do Decreto-Lei n.º 
66/95, de 8 de Abril, relativamente ao controlo de poluição e fumo nos pisos; 

4.º garantir o cumprimento dos art.ºs 110º e 112º d o Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia e secção das condutas de 
evacuação de fumos e gases; 

5.º garantir o cumprimento do n.º 2 do art.º 16º do  Decreto-Lei n.º 64/90, de 
21 de Fevereiro, relativamente a vãos sobrepostos c om menos de 1,1 metros de 
distância; 

6.º prever sala de condomínio com uma área equivale nte a 1m 2 por fogo; 
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7.º reformular o sentido de abertura das postas de acesso das garagens 
aos pisos habitacionais, de forma a abrirem no sent ido da fuga pelo r/chão; 

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

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

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

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas , nomeadamente a pavimentação 
dos estacionamentos e a execução dos passeios. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 
N.º 3135/00 INF. N.º 46/99 (fl. - 47) 

De FÁTIMA MARIA MARQUES SILVA,  residente na Travessa dos Barros, Lote 
4, freguesia de Marrazes, referente à reanálise do pedido de viabilidade de alterações a 
levar a efeito num barracão, situado em Vale Sepal, freguesia Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares de  11/12/2000, e dado que se 
mantém as condições que estiveram na origem da prop osta de indeferimento de 
99.08.11 delibera, por unanimidade, manter o indefe rimento da pretensão ao abrigo do 
disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma 
vez que: 

1.º o local encontra-se abrangido pelo processo de loteamento n.º 112/79; 
2.º a definição do lote indicada não se encontra de  acordo com o previsto 

no referido loteamento, não se encontrando ainda pr evisto a instalação de industria 
no local (Lote 1). 

** 
N.º 3136/00 INF. N.º 125/2000 - (fl. - 10) 

De VÂNIA SOLANGE GOMES SANTOS, residente na Rua Camilo dos Santos 
Barata, n.º 5 – 4.ºA – Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade 
de construção de um pavilhão, a levar a efeito na Estrada Nacional n.º 242 – Ponte das 
Mestras, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do pedido de informação prévia, relativame nte à construção de um 
pavilhão no local acima indicado, e numa zona defin ida no Plano Director Municipal 
como Áreas Industriais. 
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Analisado o pedido, verifica-se que: 
1.º o local encontra-se abrangido pelo Perímetro de  Rega, face ao disposto 

no art.º 9º do Regulamento do PDM, encontrando-se a  construção condicionada à 
desafectação da propriedade do referido Perímetro d e Rega; 

2.º o proposto não cumpre com o disposto na alínea b) do art.º 49º do 
Regulamento do PDM, relativamente à altura do edifí cio e implantação junto ao limite 
da propriedade; 

3.º não se esclarece a qualidade do requerente, fac e ao disposto no n.º 2 
do art.º 10º do Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Ou tubro. 

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. 

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do processo e apresente 
elementos de modo a reformular os aspectos acima in dicados, o pedido carece ainda 
de parecer a emitir pelo ICERR – Instituto para a C onservação e Exploração da Rede 
Rodoviária e EDP – Distribuição de Energia, S.A.. 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 3137/00 PART. N.º 278/2000 - (fl. - 5) 

De SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO , acompanhado de um Auto de Vistoria 
informando o estado em que se encontra o beirado de um edifício, situado na Rua Barão de 
Viamonte, 68, 68A e 70, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria, delibera, por unanimidade , ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 68º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar os des pachos da Sr.ª Presidente datados 
de 07/12/2000, que ordena a notificação nos termos do disposto na alínea c) do n.º 5 
do art.º 64º da Lei já referida e, n.ºs 1 e 2 do ar t.º 157º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/9 1, de 15 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de J aneiro, ao proprietário do edifício, 
Senhor José António Ferreira Gomes, residente na Av enida 25 de Abril, n.º 4 – 1.º 
esq.º, freguesia de Leiria, para dar cumprimento ao  seguinte: 

a) proceder de imediato, à estabilização da zona af ectada, adoptando as 
disposições necessárias a impedir qualquer acidente , tendo em atenção a natureza 
dos trabalhos, as condições de trabalho do pessoal e a localização da obra em 
relação aos prédios vizinhos, devendo ainda adoptar  as medidas necessárias para 
garantir a salvaguarda de pessoas e bens, procedend o à colocação de vedação que 
impossibilite o livre acesso ao local da obra, de m odo a ser garantida a segurança 
pública e dos prédios vizinhos; 

b) proceder no prazo de 30 dias, a contar da data e m que for notificado, à 
beneficiação da construção, realizando para o efeit o, as reparações necessárias à 
reposição da situação anterior; 

Mais delibera informar que, caso não cumpra, esta C âmara Municipal 
optará por realizar os trabalhos supra-referidos di rectamente ou por intermédio de 
terceiros, ficando nestes casos todas as despesas, incluindo indemnizações e 
sanções pecuniárias, por conta do proprietário. 
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Delibera ainda informar, ao abrigo do disposto na a línea a) do n.º 1 do art.º 
103º do Código do Procedimento Administrativo acima  referido, não haver lugar à 
audiência dos interessados, por se considerar urgen te a decisão tomada. 

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 3138/00 PROC.º LOT. N.º 31/97 (fl.711) 

De EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em Pocejal-
Vermoil, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo relativamente 
ao loteamento “Aldeamentos de St.ª Clara” sito na Qt.ª da Carvalha, freguesia de Parceiros, 
dando conhecimento que se verificou na Conservatória do Registo Predial na fase de registo 
do alvará n.º 13/2000, existir um erro no somatório do total da área dos lotes (75m2). Dado 
tratar-se de um lapso que resultava de uma deficiente operação de adição, promoveram os 
serviços à correcção do erro, devendo no entanto, para coerência quanto aos valores  das 
áreas apresentadas, na deliberação de 18.10.2000 e o alvará (corrigido) proceder-se à 
rectificação das áreas da deliberação citada. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, tomar 
conhecimento da rectificação efectuada no alvará n. º 13/2000. 

Assim e, de acordo com a informação do Departamento  de Urbanismo de 
12.12.2000, onde se lê “Para o domínio público muni cipal: a) 16.418m2 para 
arruamentos (10.210m2 + 6.208m2)”  deverá ler-se: 

“a) 16.343m2 para arruamentos (10.135m2 + 6.208m2)” . 

** 
N.º 3139/00 PROC.º LOT. N.º 3/99 (fl.127) 

De M.ª DA CONCEIÇÃO DA SILVA NOBRE NUNES E OUTROS,  residente na 
R. da Estação-Monte Redondo, acompanhado de novos elementos dando resposta à 
proposta de indeferimento deliberada em reunião de 26.4.2000 que recaiu sobre o pedido de 
loteamento apresentado para uma propriedade sita na Rua da Estação, freguesia de Monte 
Redondo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.12.2000, deliber a, por unanimidade , aprovar 
loteamento acima referido e autorizar a emissão do respectivo alvará, condicionado 
ao seguinte: 

1.º Ceder as seguintes áreas: 
a) 145,60m2 para arruamentos/estacionamentos e passeios; 
b) 27,70m 2 para faixa de protecção à via férrea. 
2.º Apresentar uma Garantia Bancária a favor da Câm ara Municipal no 

valor de Esc. 919.150$00, para assegurar a execução  da rede viária e na qual deve 
constar a seguinte cláusula “A Garantia apresentada  não cessará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.” 

3.º Deverão ser efectuados os pagamentos: 
a) a favor da EDP no valor de Esc. 651.456$00 + Esc . 110.748$00 (IVA 17%), 

destinados a assegurar as infraestruturas da rede e léctrica; 
b) a favor dos Serviços Municipalizados no valor Es c. 100.000$00 + IVA, 

destinados a assegurar a execução das infraestrutur as de água e saneamento; 
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c) a favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 278 .527$00, referente à 
compensação por área não cedida para equipamento (2 24,8m2). 

4.º Dar cumprimento às restantes condições estabele cidas nos 
pareceres emitidos pelas várias entidades e serviço s do Departamento de Obras 
Municipais para a realização das obras, tendo um an o para a sua execução. 

5.º Para a emissão do Alvará deverão ser apresentad as 10 cópias das 
plantas anexo I e anexo II, devidamente legendadas,  pintadas e rubricadas bem como 
fotocópias actualizadas dos Bilhetes de Identidade de todos os intervenientes. 

Na altura da discussão e votação deste processo o S enhor Vereador Dr. 
José da Silva Alves absteve-se. 

** 
N.º 3140/00 PROC.º LOT. N.º 14/99 (fl. 224) 

De OBRILIS-SOC. CONSTRUTORA DO LIS LDª.,  com sede na Avª Comb. Da 
Grande Guerra, nº 17 – 2º em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade sita em 
Olivais-Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.12.2000, deliber a, por unanimidade, aprovar os 
projectos de infraestruturas do loteamento acima re ferido e autorizar a emissão do 
respectivo alvará, de acordo com os pareceres da DO M e DAT e ainda condicionado 
ao cumprimento dos seguintes pontos: 

1. Apresentar as Garantias Bancárias, nas quais dev e constar a seguinte 
cláusula “A Garantia apresentada não cessará em cas o algum sem autorização 
expressa da Câmara Municipal.”: 

a) a favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 10. 010.411$00, referente à 
rede viária; 

b) a favor Câmara Municipal no valor de Esc. 10.279 .100$00, referente às 
redes de águas e esgotos; 

c) a favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 3.5 20.700$00, referente aos 
arranjos exteriores; 

d) a favor da EDP no valor de Esc. 4.262.124$00, re ferente à rede eléctrica. 
2. Deverá ser efectuado o pagamento para o reforço da rede de água a 

estabelecer pelos SMAS. 
3. Efectuar o pagamento da importância de Esc. 800. 000$00 à Câmara 

Municipal, como comparticipação para a execução do colector, a levar a efeito a partir 
do Largo da Estação, na Rua D. Carlos (em conformid ade com a informação prestada 
pelo DOM). 

4. Dar cumprimento ao condicionalismo da deliberaçã o camarária de 
23.2.2000 quanto aos ajustamentos a efectuar em pla nta e na memória descritiva, sem 
o que o alvará não será emitido. 

5. As obras de infraestruturas deverão ser executad as no prazo de um 
ano. 

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

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

N.º 3141/00 PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL DESDE A 
E.N. 113 ATÉ AO INFANTÁRTIO - POUSOS T – 194/98 

Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no 
valor de 1.498.900$00 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade , aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais no valor  de 1.498.900$00 + IVA, devendo 
dar-se conhecimento à firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEA L, LD.ª. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 

SIMLIS-SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO LIS, S.A. – REALIZAÇÃO DA 
ÚLTIMA TRANCHE DO CAPITAL SOCIAL (DA-38-2) 

N.º 3142/00 Presente o ofício n.º 1797/00, de 12 de Novembro de 2000, da SIMLIS-
Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. , informando que no âmbito da 
participação da Câmara Municipal de Leiria no capital social daquela Empresa, se encontra 
prevista a realização da última tranche do capital social, a efectivar até 31 de Março de 
2001, mediante a entrega do valor correspondente a 264.724,5 Euros. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
EMPREITADA DE “REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO ARRABAL E 
SOUTOCICO E CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS ” – APROVAÇÃO 
DE MINUTA DE CONTRATO (DA-47) 

N.º 3143/00 Presente o ofício n.º 7879, de 05 de Dezembro de 2000, dos SMAS, enviado 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 ASIBEL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª. 

A Câmara, no seguimento da sua deliberação tomada e m reunião de 04 de 
Outubro 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 deliberação aos SMAS. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE 

N.º 3144/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos treze dias do mês de 
Dezembro de 2000, apresentando um total de Disponibilidades de 452.659.202$00 sendo 
de Operações Orçamentais 403.725$00 e de Operações de Tesouraria 1.756123$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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20.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 2000 

N.º 3145/00 Presente a 20.ª alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 21.300 contos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r maioria, com a 
abstenção dos Senhores Vereadores Raul Miguel de Ca stro, António José de Almeida 
Sequeira, Dr. José da Silva Alves e Dr. Acácio Fern ando dos Santos Lopes de Sousa 
eleitos pelo Partido Socialista aprovar a referida alteração. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – MICAEL DA COSTA BAPT ISTA (TL-24-20) 

N.º 3146/00 Presente o requerimento de Micael da Costa Baptista, residente em Cercal, 
concelho de Ourém, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de música 
ao vivo no seu estabelecimento de café , sito em R. das Areias, freguesia de Caranguejeira, 
para os dias 15, 22 e 29 de Dezembro do corrente ano. 

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

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

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

3 – Comunicar ao Governo Civil e à G.N.R. para refo rçar o patrulhamento; 
4 – Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

VOTOS DE AGRADECIMENTO (DRH-39-4) 

N.º 3147/00 A Câmara, considerando que no último mê s, foram desligados do serviço, 
para efeitos de aposentação, os trabalhadores a seg uir discriminados: Adelino de 
Jesus Bastos, António Duarte Reis e Luís Soares Vie ira os quais ao longo de vários 
anos deram a sua colaboração em prol do enriquecime nto do Município delibera, por 
unanimidade, expressar em acta um Voto de Agradecim ento pela dedicação e 
disponibilidade demonstradas, ao longo dos anos, as sim como a lealdade, espírito de 
colaboração, zelo e honestidade com que sempre dese mpenharam as suas funções. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 

NOTA DE DESPESAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 3148/00 Presente pelo TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA  a Nota de Despesas levadas 
a efeito no mês de Outubro de 2000, que a seguir se transcreve: 
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“Nota das despesas feitas neste Teatro por cedências  para actividades Culturais e 
Recreativas, levadas a efeito de conta e sob o patr ocínio dessa Câmara Municipal, 
durante o mês de Outubro de 2000. 

02/10 3.º Festival de Música do Lis FM 475.000$00  
12/10 Festival do Jazz 475.000$00 
26/10 Gala da Central FM 475.000$00 
30/10 Programa Polis 475.000$00 

 Ciclo de Cinema de António Campos 50.000$00  
 Museu da Imagem em Movimento (Espólio) 236.300$00  
 Museu da Imagem em Movimento (Salários) 400.565$00  
 Outras Despesas 263.768$00 
 TOTAL 2.850.633$00 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 
PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA M UNICIPAL NO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE “LEIRIA POLIS, S.A.” 
N.º 3149/00 No próximo dia 22 do mês em curso reúne a Assembleia Geral da Leiria Polis 
nos termos do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 308/2000, de 28 de Novembro, que constituiu a 
referida sociedade, destinando-se essa sessão da Assembleia, entre outros assuntos, a 
eleger os órgãos sociais da sociedade. 

Para o efeito é necessário, e nos termos do já acordado com o Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, quanto à composição dos órgãos sociais, nomear 
o representante na Assembleia Geral do Município enquanto accionista, bem como indicar 
os representantes do Município nos órgãos sociais. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera: 
a) Nomear a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Leiria para representar e 

exercer os direitos do Município como accionista; 
b) Indicar os Sr.s Luís Manuel da Mota Branquinho e  Crespo e Paulo Jorge 

Frazão Baptista dos Santos, respectivamente para Pr esidente e Secretário 
da Mesa da Assembleia Geral; 

c) Indicar para membro do Conselho de Administração  a Sra. Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, Presidente da Câm ara Municipal; 

d) Indicar para Fiscal Único Efectivo a Sociedade d e Revisores Oficiais de 
Contas "Oliveira, Reis & Associados" e para Fiscal Único Suplente o Revisor 
Oficial de Contas Fernando Marques Oliveira. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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: 

- LYONS CLUBE DE LEIRIA - INSTALAÇÃO DE TENDA NO LA RGO DO 
PAPA PAULO VI 

** 
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LYONS CLUBE DE LEIRIA - INSTALAÇÃO DE TENDA NO LARG O DO PAPA PAULO VI 
(TL-24-15) 
N.º 3150/00 Presente pelo LYONS CLUBE DE LEIRIA  um pedido a solicitar autorização 
para a instalação de tenda no Largo do Papa Paulo VI (Praça Paulo VI). 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, ratificar 
o despacho. 

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

reunião, eram quinze horas e quarenta e cinco 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 treze dias do mês de Dezembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 

 


