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ACTA N.º 37 
Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano de dois mil, no Salão Nobre 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

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

** 

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

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.10.18 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 
PONTO NÚMERO UM 

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

441/80 ADRIANO JOSÉ FERREIRA GAMEIRO E OUTRO 
2637/84 ANTÓNIO QUIAIOS DOS SANTOS 
2424/91 JOAQUIM OLIVEIRA GASPAR 

758/93 MARCOPAL – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
1026/95 BRILHANTINO & IRMÃO, LD.ª 

314/96 JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA 
1247/96 JOSÉ MIGUEL FERREIRA SANTOS MARTINS 

188/97 RUI MANUEL DE OLIVEIRA PAGAIMO 
690/97 C.G.B. – CONSTRUÇÃO GERAL EM BETÃO, LD.ª 
518/98 ANTÓNIO MANUEL PARAÍSO FARIA LOPES 
723/98 JOSÉ CARREIRA DO OLIVAL SANTOS 

1241/98 DUARTE FRANCISCO DA SILVA 
448/99 AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTROS 

1006/99 MARIA LUÍSA CONFRARIA GOMES 
1309/99 NELSON CORREIA FELIZARDO 
1668/99 FRANCISCO TEIXEIRA PIRES DOS SANTOS 
67/2000 JOAQUINA CARVALHEIRA PEREIRA 

304/2000 MARIA DEOLINDA SILVA NORTE E OUTRO 
324/2000 MARIA IRENE MOREIRA GOMES RODRIGUES 
561/2000 ADELINO JESUS RODRIGUES 
687/2000 JOAQUIM SILVA OLIVEIRA 
732/2000 ÁLVARO VITORINO PEREIRA COSTA 
782/2000 JOSÉ JESUS OLIVEIRA CLEMENTE 
797/2000 JOAQUIM OLIVEIRA ANTÓNIO 
943/2000 MANUEL LISBOA ANTUNES ABEGÃO 
949/2000 PEREIRA & CARDOSO – EMP. IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
993/2000 JOSÉ JORGE CARREIRA FONSECA 

1118/2000 PAULO ANTÓNIO LOPES SILVA SANTOS 
1170/2000 HAITI – PASTELARIAS, LD.ª 
1207/2000 SÉRGIO MANUEL FONSECA LAGOA 
1210/2000 VÍTOR MANUEL VIOLANTE ROBERTO 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

157/99 ISABEL MARTINS DINIS VIEIRA 
12/2000 DUMEDIA, LD.ª 
61/2000 AGOSTINHO JESUS ANTUNES 
91/2000 JOSÉ RODRIGUES 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

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

163/99 DOCELINA DIAS COUCEIRO 
194/99 LUÍS FONSECA MATEUS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

30/80 JOAQUIM RODRIGUES 
1/96 LUÍS DE SOUSA DIMAS 
2/96 ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO P. PASCOAL 

20/99 ADELINO DE FARIA MARQUES E OUTROS 
23/99 JORFAL, LD.ª 

PONTO NÚMERO CINCO 

T 145/99 PROJECTO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DA BAJOUCA – 
APROVAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO PROJECTO DE ARQUITECTURA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- SUBSÍDIO – OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 15 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 17 AO ORÇAMENTO DE 2000 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – PAULO FERNANDO PINHEIRO FRANCISCO E SILVA 
- PUBLICIDADE – DONA XUXA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE , LD.ª 
- PUBLICIDADE – LEVIRA II – COMÉRCIO MOBILIÁRIO METÁLICO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – UNIFATO CONFECÇÕES DO CENTRO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – MECTEL MECÂNICA E TELECOMANDOS, SA 
- PUBLICIDADE – FARIA & FILHOS, SA 
- PUBLICIDADE – ORTOVIDA, MATERIAL ORTOPÉDICO E CIRÚRGICO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, SA 
- PUBLICIDADE – ANÍBAL FERNANDO LOPES FONSECA DE OLIVEIRA 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 
- ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL (RECTIFICAÇÃO) 
- ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL (RECTIFICAÇÃO) 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – ALBERTO GONÇALVES SABINO 
- ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA 
- RENOVAÇÃO DE CARTÕES DE ACESSO AO MERCADO FALCÃO, DE FEIRANTES E 

DE VENDEDORES AMBULANTES 
- EXPOANIMÁLIA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 
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PONTO NÚMERO DEZ 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO – ALUNOS DO 1.º CEB DE 
COLMEIAS 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO – ALUNOS DO 1.º CEB DE 
BIDOEIRA DE CIMA 

- BOLSAS DE ESTUDO – ISLA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- RECTIFICAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DO REI - T 342/90 
- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ÁS JUNTAS DE FREGUESIA DE CARVIDE, 

CORTES, AZOIA E SOUTO DA CARPALHOSA POR ACÇÕES NO ÂMBITO DO 
COMBATE AOS FOGOS FLORESTAIS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- SEMANA DO CALOIRO 
- JUNTA DE FREGUESIA DE CORTES – TRANSFERÊNCIA 
- PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA – APROVAÇÃO DO PROGRAMA DE 

CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS 

PONTO NÚMERO TREZE 

- SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- TOPONÍMIA 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
N.º2689/00 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  apresentou as seguintes questões: 

1- considerando que o Tribunal de Contas recusou o visto a diversos contratos 
relativos ao programa Polis, outorgados pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
território e Parque Expo, deseja saber se o mesmo problema se colocou a Leiria. 

A Senhora Presidente  informou que esse problema não se colocou com Leiria 
porque o Plano Estratégico de Leiria não foi adjudicado à Parque Expo. 

O Senhor Vereador Raul Castro  disse ainda que antes de avançar queria dizer 
que vêem com o maior interesse a concretização do Plano Estratégico no âmbito do Polis. 
Pelo que perguntou se o Plano Estratégico não era prejudicado pelos planos de pormenor 
em elaboração. 

A Senhora Presidente informou que os planos de pormenor serão elaborados à 
posteriori. O Plano Estratégico dará lugar a vários planos de pormenor. 

Esclareceu que o Plano Estratégico é um projecto de intervenção, sendo os 
planos de pormenor que definem as acções em concreto. 
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O Senhor Vereador Raul Castro  afirmou que deveria realizar-se uma nova 
reunião com todos os agentes de Leiria: Associações de Moradores, Associações Cívicas e 
população em geral para se pronunciarem sobre o Plano Estratégico de que podem resultar 
contribuições para melhorar o próprio Plano. O Município tem que se pronunciar sobre o 
Plano Estratégico e tem que poder retocar alguma coisa. 

A Senhora Presidente  disse que o Município se pronunciará e as propostas que 
vierem melhorar deverão ser acolhidas. 

2- houve algumas reclamações quanto ao local escolhido para a instalação do 
relógio do POLIS porque ter-se-á cortado uma magnólia que a Câmara lá tinha colocado em 
tempos, pelo que convinha averiguar. 

A Senhora Presidente  disse ir averiguar o que se passa. 

3- perguntou se existe algum problema técnico com as obras no ex-Mercado 
Santana porque a Rua Machado Santos apresenta fissuras. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que a situação está 
controlada e as medidas de sustentação já foram tomadas há meses atrás, mas é natural 
que, por razões da orgânica interna dos solos, abram algumas fissuras. 

** 

N.º2690/00 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA apresentou as seguintes 
questões: 

1- desejava saber quais são os passos que se vão dar, devido ao 
aparecimento das ossadas, de forma a não se pararem as obras na Praça Rodrigues Lobo. 

O Senhor Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que haverá um 
acompanhamento permanente por parte dos arqueólogos. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  esclareceu ainda que houve 
necessidade de duas intervenções em simultâneo e não existem arqueólogos suficientes, 
pelo que houve necessidade de se contratar uma arqueóloga para fazer o acompanhamento 
de um dos casos e está-se a resolver a situação com o IPA, tendo havido uma reunião, hoje, 
com a Directora Regional. 

O Senhor Vereador António Sequeira  mostrou surpresa pelas actuais obras na 
Praça Rodrigues Lobo porque neste mandato já houve uma intervenção. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  interrompeu para dizer que a 
intervenção que está a ser levada a cabo não incide sobre a zona das anteriores 
intervenções levadas a efeito neste mandato. As obras actuais já têm em conta as futuras 
acções a fazer naquela zona da cidade. 

2- chamou a atenção pelo Castelo só ter metade da iluminação a funcionar, 
pelo que seria melhor então deixar de estar iluminado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que se está a preparar 
uma intervenção a toda a instalação eléctrica, que é muito antiga, estando também previsto 
no Programa POLIS uma remodelação total do sistema de iluminação. 

** 
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O Senhor Vereador Raul Castro interveio ainda para perguntar se a Câmara 
está a pensar subscrever acções da SAD / União de Leiria. 

A Senhora Presidente  respondeu que por enquanto não. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2691/00 PROC.º N.º 441/80 - (fl - 100) 
De ADRIANO JOSÉ FERREIRA GAMEIRO E OUTRO, acompanhado de um 

projecto de alterações a levar a efeito num estabelecimento, para instalação de um café-
restaurante na fracção “B” de um edifício situado na Estrada dos Pinheiros – Brejo, freguesia 
de Marrazes, pelo Sr. JOSÉ LUÍS OLIVEIRA PEREIRA RUIVO,  residente na Urbanização 
Quinta de Valverde, Lote 53, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1.º as instalações sanitárias para os funcionários,  não deverão ter 
comunicação com as zonas destinadas aos utentes; 

2.º rectificar os elementos gráficos, face ao númer o de utentes indicados 
nos elementos gráficos agora apresentados; 

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

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

** 

N.º2692/00 PROC.º N.º 2637/84 - (fl – 65) 
De ANTÓNIO QUAIOS DOS SANTOS, residente na Rua Coronel José Pereira 

Pascoal, n.º 37 – Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de 
arquitectura de legalização das alterações levadas a efeito num edifício bifamiliar, situado na 
Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Relativamente ao presente pedido e analisado sob o ponto de vista 
urbanístico, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre com o disposto no art.º 6 6º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, já que o fogo previs to para o r/chão não é dotado de 
cozinha, devendo prever um espaço autónomo destinad o ao mesmo; 
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2.º não cumpre com o disposto nos art.º s 47º e 56º  do Regulamento do 
Plano Director Municipal, nomeadamente no que se re fere aos índices urbanísticos, 
dado que o sótão em causa face às instalações sanit árias previstas é dotado de 
condições de habitabilidade; 

3.º não poderá prever instalações sanitárias no vão  da cobertura, face ao 
disposto no art.º 80º do RGEU; 

4.º não apresentou documento de posse relativamente  à totalidade da 
propriedade, face ao limite da mesma indicado na pl anta à escala 1/1000 e 
antecedentes do processo; 

5.º deverá garantir o cumprimento do art.º 1363º do  Código Civil, no que se 
refere aos vãos propostos junto ao limite da propri edade. 

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.º2693/00 PROC.º N.º 2424/91 - (fl – 181) 
De JOAQUIM DE OLIVEIRA GASPAR, residente na Avenida Heróis de Angola, 

n.º 72, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de legalização das 
alterações levadas a efeito num pavilhão destinado a armazém, situado na Rua da 
Maligueira – 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  23/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas e efeito no pavilhão acima referido, condic ionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de arquitectura de modo a  compatibilizar-se com 
o projecto de segurança aprovado pelo Serviço Nacio nal de Bombeiros, 
nomeadamente no que se refere às escadas de acesso ao piso superior; 

2.º apresentar projectos de especialidade relativam ente às alterações 
propostas, no prazo de 180 dias. 

** 

N.º2694/00 PROC.º N.º 758/93 - (fl - 877) 
De MARCOPAL – CONSTRUÇÕES LDA, com sede em Quinta de S. 

Bartolomeu, Lote 5 – r/c A, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num bloco misto, situado na Rua de Santo António, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar estimativa de custo e calendarização , face às obras 
indicadas; 

2.º projectos de especialidade no prazo de 180 dias ; 
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3.º garantir no interior da propriedade, a existênc ia do número de lugares 
de estacionamento inicialmente previstos no project o aprovado; 

4.º garantir o acesso à cobertura, nos termos do di sposto no Decreto-Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro. 

** 

N.º2695/00 PROC.º N.º 1626/95 - (fl – 307) 
De BRILHANTINO & IRMÃO LDA, com sede na Rua da Base Aérea, n.º 16, 

freguesia de Amor, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
bloco habitacional, situado no Lote 4 – Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de alterações nas cores con vencionais; 
2.º reformular a caixa de escadas ao nível do r/chã o, de modo a garantir a 

comunicação directa entre o troço de escadas que se rve a cave e um compartimento 
com comunicação directa com o exterior, de acordo c om o n.º 2 do art.º 14º do 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

3.º apresentar no prazo de 180 dias, projectos de e specialidade. 

** 

N.º2696/00 PROC.º N.º 314/96 - (fl - 210) 
De JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA, residente na Rua Jacinto Barbeiro, n.º 

5 – Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de legalização de 
alterações levadas a efeito numa moradia, situada na Rua do Barro - Andrinos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial válida, dado 
que a existente no processo encontra-se fora do pra zo de validade, assim como 
autorização dos comproprietários caso a posse conti nue nas condições da certidão 
da Conservatória do Registo Predial anteriormente a presentada; 

2.º prever patamar entre a porta e a escada de aces so ao r/chão na cave; 
3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º2697/00 PROC.º N.º 1247/96 - (fl – 38) 
De JOSÉ MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS MARTINS, residente na Rua 25 

de Abril, n.º 24 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de legalização da ampliação/alteração (terraço e 
marquise) levada a efeito numa moradia, situada no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

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

1.º não apresentou certidão da Conservatória do Reg isto Predial com as 
confrontações, de acordo com os elementos gráficos apresentados; 

2.º o projecto excede a área bruta de construção re gulamentar; 
3.º não esclareceu qual o número do processo de lic enciamento dos 

anexos existentes a tardoz. 
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.º2698/00 PROC.º N.º 188/97 - (fl - 197) 
De RUI MANUEL DE OLIVEIRA PAGAIMO, residente na Rua Professor Nery 

Capucho, Bloco 1 – 3.º D – Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura de 
legalização de alterações levadas a efeito numa moradia, situada em Casal dos Matos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, devendo  apresentar projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º2699/00 PROC.º N.º 690/97 - (fl - 261) 
De C.G.B. – CONSTRUÇÃO GERAL EM BETÃO LDA, com sede na Rua do 

Covão – Murtal – Atouguia - Ourém, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 41 – Quinta da Barreta, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º requerer a reapreciação dos projectos de especi alidade, no prazo de 
180 dias; 



 

CMLeiria/Acta n.º 37 de 2000.10.25 

.001759-(10)

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

** 

N.º2700/00 PROC.º N.º 518/98 - (fl - 206) 
De ANTÓNIO MANUEL PARAÍSO FARIA LOPES, residente na Rua Professor 

Abílio Alves de Brito, n.º 21 – 2.º, freguesia de Pousos, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Arraial - Andrinos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º solicitar o licenciamento no prazo de 180 dias;  
2.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, caso venha a pretender muros, deverá garantir 
o afastamento de 5,00m medido na perpendicular ao e ixo do caminho. 

** 

N.º2701/00 PROC.º N.º 723/98 (fl - 71) 
De JOSÉ CARREIRA DO OLIVAL SANTOS,  residente em Quinta de Santo 

António, n.º 219 – 3.º C, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de alterações para remodelação de um café-bar, sito em Telheiro, freguesia 
Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que os 
elementos apresentados não vêm dar resposta aos mot ivos que estiveram na origem 
do indeferimento, delibera, por unanimidade, manter  o indeferimento da pretensão ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, 
de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto  Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em reunião de 28/06/2000. 

Mais delibera informar que, para efeitos de instruç ão de reanálise se 
deveria apresentar: 

1.º certidão da Conservatória do Registo Predial ac tualizada, dado que a 
existente no processo se encontra fora do prazo de validade; 

2.º termo de responsabilidade do técnico autor do p rojecto de 
arquitectura; 
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3.º estimativa de custo da obra; 
4.º calendarização da obra. 

** 

N.º2702/00 PROC.º N.º 1241/98 (fl – 186) 
De DUARTE FRANCISCO DA SILVA, residente na Rua da Lameira, n.º 92, 

freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito nas moradias em banda, situadas em Casal Vale Verde, freguesia de Marrazes e, 
projecto de arquitectura dos muros de vedação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito nas 
moradias acima referidas, devendo apresentar projec tos de especialidade 
relativamente às alterações propostas (estruturas e  rede de águas e esgotos), no 
prazo de 180 dias. 

Mais delibera informar que, deverá reformular o pro jecto dos muros, de 
modo a que os mesmos acompanhem a topografia do ter reno, não excedam 2,00m de 
altura e as fundações não excedam os limites da pro priedade. 

** 

N.º2703/00 PROC.º N.º 448/99 (fl – 109) 
De AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTROS, residente na Rua do Centro, 

n.º 12A – Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de um bloco misto (habitação e serviços), a levar a efeito na Rua 
Paulo VI, Lote 4, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar autorização dos co-proprietários, de  acordo com a certidão 
da Conservatória do Registo Predial; 

2.º reformular os caminhos de evacuação para peões nas caves, de modo 
a servirem todos os lugares de estacionamento; 

3.º afectar os lugares de estacionamento encravados  à mesma fracção; 
4.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 

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

projecto electromecânico de elevadores e projecto d e esgotos com rede de drenagem 
de águas residuais das caves; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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N.º2704/00 PROC.º N.º 1006/99 (fl – 80) 
De MARIA LUISA CONFRARIA GOMES, residente na Estrada Cardeal D. Frei 

Patrício Silva – Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente à rectificação ao projecto de 
arquitectura aprovado em 12/01/2000, de uma moradia a levar a efeito numa parcela de 
terreno a destacar de uma propriedade situada em Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar a rectificação ao projecto de arquitectura da moradia acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar documento de posse válido com a área  do terreno e 
confrontações correctas e, com o ónus de não fracci onamento registado (a 
propriedade confronta a Sul com a Estrada Cardeal D . Frei Patrício); 

2.º o pedido de destaque deverá ser elaborado de ac ordo com o previsto 
no art.º 5º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Nov embro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro (as parce las a destacar deverão ficar a 
confrontar com a via pública); 

3.º apresentar corte A-B abrangendo a via pública e  os limites da 
propriedade (uma vez que o afastamento ao eixo da v ia pública não está de acordo 
com a planta de implantação); 

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

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de 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. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento dos muros, 
deverá apresentar projecto relativo à totalidade do s mesmos. 

** 

N.º2705/00 PROC.º N.º 1309/99 (fl – 96) 
De NELSON CORREIA FELIZARDO,  residente na Travessa da Torre, n.º 9 – 

Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia, anexos e muro de vedação, a levar a efeito na Rua da Cova – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta o parecer emitido 
pela Divisão Jurídica (do qual deverá ser dado conh ecimento ao requerente), delibera, 
por unanimidade, manter o indeferimento da pretensã o ao abrigo do disposto na 
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 n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 12/04/2000, nome adamente inexistência de 
caminho público a servir a propriedade. 

** 
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N.º2706/00 PROC.º N.º 1668/99 (fl - ______) 
De FRANCISCO PIRES TEIXEIRA DOS SANTOS,  residente na Rua da Capela, 

n.º 15 – 2.º d.º, freguesia de Marrazes, referente às alterações a levar a efeito num 
estabelecimento misto de restauração e bebidas, situado no Centro Comercial D. Dinis, Loja 
n.º 606 – 6.º Piso, freguesia de Leiria. 

Em complemento da deliberação tomada em reunião de 04/10/2000, a 
Câmara, entende por unanimidade que este processo p or estar abrangido pelo 
Procom, deve ser aprovado com caracter excepcional,  sem prejuízo do disposto na 
deliberação tomada em 02/12/99. 

** 

N.º2707/00 PROC.º N.º 67/2000 (fl – 183) 
De JOAQUINA CARVALHEIRA PEREIRA, residente na Rua dos Poços, n.º 57 

– Casal dos Claros, freguesia de Amor, acompanhado de uma petição solicitando o 
reembolso da importância paga em excesso, respeitante ao alvará de licença de construção 
a que se refere a moradia e muros de vedação, a levar a efeito em Coucinheira, freguesia 
de Amor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela 1ª. Repartição Administrativa de Apoi o ao Departamento Técnico de 
Obras em 23/10/2000, delibera, por unanimidade, aut orizar a restituição da 
importância de 13.455$00 à requerente, dado que por  lapso dos serviços a 
importância referida e referente ao muro de vedação  foi cobrada em duplicado, 
aquando da emissão do alvará de construção n.º 944/ 00 de 03/10/2000. 

** 

N.º2708/00 PROC.º N.º 304/2000 - (fl. - 34) 
De MARIA DEOLINDA DA SILVA NORTE E OUTRO, residente na Estrada da 

Figueira da Foz, Lote 3 – 2.º d.º, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação 
da 1.ª Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio 
n.º 5445, de 29/05/2000, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de alteração de um espaço comercial, a  levar a efeito no Lote 8 da Quinta 
da Gordalina – Fonte Quente, freguesia de Marrazes,  ao abrigo do disposto nas 
alíneas 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 n.º 250/94, de  15 de Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 10/05/2000, tran smitida através do ofício n.º 5445, 
de 29/05/2000, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2709/00 PROC.º N.º 324/2000 - (fl - 26) 
De MARIA IRENE MOREIRA GOMES RODRIGUES, residente na Rua Central - 

Azabucho, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de adaptação de um 
estabelecimento para instalação de estabelecimento bebidas, localizado na fracção “B” – 
Loja 2-A do bloco misto situado na Rua Barreto Perdigão, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de adaptação do estabelecimento 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar acta de condomínio, explicitando a a utorização para a 
alteração de uso proposto; 

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

3.º apresentar projecto de alterações devidamente i nstruído, de acordo 
com o indicado na comunicação anterior (oficio n.º 4761 de 10/05/2000), 
nomeadamente: 

3.1 termo de responsabilidade, memória descritiva, programa de trabalhos 
e estimativa orçamental; 

4.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento). 

** 

N.º2710/00 PROC.º N.º 561/2000 - (fl. - 23) 
De ADELINO DE JESUS RODRIGUES, residente na Rua Machado Santos, n.º 

9, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a 
levar a efeito em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do projecto de arquitectura referente às o bras de construção de 
um edifício, numa zona definida no Plano Director M unicipal como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

O local encontra-se ainda abrangido pelos estudos d o Plano de Pormenor 
de Leiria Norte. 

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

1.º o projecto apresentado não se enquadra no Plano  de Pormenor de 
Leiria Norte em execução, de acordo com o parecer e mitido pelo gabinete do referido 
plano (e do qual deverá ser dado conhecimento, bem como dos elementos gráficos 
anexos), considerando-se que, afim de se assegurar o correcto ordenamento desta 
zona da cidade, deveria o projecto ser reformulado de acordo com os 
condicionalismos indicados; 
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2.º as plantas de implantação e do edifício não são  compatíveis (escala 
1/200 e 1/1000), nomeadamente no que se refere ao l imite da propriedade do lado Sul e 
Nascente; 

3.º o projecto apresentado excede o índice de const rução previsto para o 
local, não devendo a cota de soleira ser superior a  1 metro, face ao disposto no art.º 
47º e alínea m) do art.º 3º respectivamente, do Reg ulamento do PDM; 

4.º não cumpre com o disposto no Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, relativamente a: 

4.1 art.º 5º e 6º, devendo os elementos gráficos se r convenientemente 
cotados; 

4.2 art.º 15º e 45º, devendo prever patamar no r/ch ão junto ao acesso à 
cave e por questões de segurança; 

7.º não esclarece quanto ao cumprimento do disposto  no art.º 22º do 
Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (relativa mente à disponibilidade de água e 
meios de extinção de incêndios); 

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. 

** 

N.º2711/00 PROC.º N.º 687/2000 - (fl. - 30) 
De JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA,  residente na Rua de S. Francisco, n.º 9 – 

Souto do Meio, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1.ª 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 
8521, de 24/08/2000, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma piscina e anexo, a levar a efei to no Lote 18 – Arrabalde da Ponte, 
freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto na alí nea 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 n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
02/08/2000, transmitida através do ofício n.º 8521,  de 24/08/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2712/00 PROC.º N.º 732/2000 - (fl. – 30) 
De ÁLVARO VITORINO PEREIRA DA COSTA E OUTRO, residente na Avenida 

Marquês de Pombal, n.º 338 – 1.º B, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito em Sismaria - Olival, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

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

1.º o projecto: 
1.1 não prevê um adequado enquadramento urbanístico , nomeadamente 

quanto ao número de pisos proposto acima da cota de  soleira, face ao existente nos 
lotes confinantes, r/c + 1; 

1.2 excede a área bruta de construção regulamentar;  
1.3 prevê um dimensionamento excessivo dos muros do s terraços a 

tardoz, dado excederem os 2 metros previstos no n.º  5 do art.º 25º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

1.4 prevê um excessivo dimensionamento da volumetri a da caixa de 
escadas, ao nível da cobertura; 

2.º não apresentou memória descritiva de adequabili dade do projecto ao 
Decreto-Lei 64/90, de 21 de Fevereiro e Decreto-Lei  n.º 66/95, de 8 de Abril. 

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. 

Mais delibera informar que, caso solicite a revisão  do processo e sejam 
solucionadas as questões acima apontadas, considera -se que para efeitos de 
contabilização do número de pisos e da área bruta d e construção, será considerado 
habitacional o piso designado de sótão, caso se man tenha o excessivo 
dimensionamento do desvão da cobertura, nomeadament e quanto à altura da 
cumeeira e do beiral relativamente à laje de cobert ura e, a ligação entre os fogos do 
ultimo piso com os arrumos do desvão da cobertura, sendo igualmente contabilizada 
de acordo com o art.º 65º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, a área 
bruta de construção. 

** 

N.º2713/00 PROC.º N.º 782/2000 - (fl - 35) 
De JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA CLEMENTE, residente na Rua Titto Larcher, n.º 

11 – Cruz d’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto 
habitacional e muros de vedação, a levar a efeito em Sampão, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional e muros de 
vedação acima referidos, condicionado ao seguinte: 



 

CMLeiria/Acta n.º 37 de 2000.10.25 

.001766-(17)

1.º ceder para o domínio público uma faixa de terre no confinante com a 
via pública, para alargamento do arruamento para 6, 00 metros, devendo para o efeito 
medir-se 3,00 metros ao eixo para estacionamentos e  passeios adjacentes com 1,5 
metros, devendo ainda apresentar planta de cedência s com indicação e quantificação 
dos espaços cedidos, assim como certidão da Conserv atória do Registo Predial 
rectificada relativamente aos mesmos; 

2.º esclarecer a delimitação do lote face ao proces so 2705/83, do qual se 
anexa cópia da planta de implantação; 

3.º reformular a implantação do conjunto de modo a garantir um 
afastamento ao eixo de 13 metros, medido do ponto m édio do alçado Sul ao eixo da 
via, após alargamento; 

4.º prever receptáculos postais confinantes com a v ia pública; 
5.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 

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

projecto de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais nas garagens; 
7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

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

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização, 
deverá verificar-se a pavimentação do alargamento a o arruamento e dos 
estacionamentos, assim como a execução dos passeios . 

** 

N.º2714/00 PROC.º N.º 797/2000 - (fl. - 40) 
De JOAQUIM OLIVEIRA ANTÓNIO,  residente na Rua Nossa Senhora de 

Fátima, n.º 336 – Casal dos Maios, freguesia de Milagres, acompanhado de uma informação 
da 1.ª Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio 
n.º 8524, de 24/08/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, anexo e mu ros de vedação, a levar a efeito 
em Amieira - Pinheiros, freguesia de Marrazes, ao a brigo do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelo s motivos já referidos na 
deliberação tomada em 02/08/2000, transmitida atrav és do ofício n.º 8524, de 
24/08/2000, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2715/00 PROC.º N.º 943/2000 - (fl - 23) 
De MANUEL LISBOA ANTUNES ABEGÃO, residente NA Estrada dos 

Marinheiros, Lote 74, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
remodelação de um estabelecimento, situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, Lote 2 – 
Fracção “B” – r/c, freguesia de Leiria, para instalação de mercearia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da remodelação do estabelecimento 
acima referido e autorizar o respectivo licenciamen to, condicionado ao seguinte: 

1.º a utilização prevista deverá ser a indicada na memória descritiva e 
elementos gráficos e, cumprir com o indicado no par ecer do Centro de Saúde; 

2.º apresentar previamente à emissão da licença, ac ta de condomínio 
explicitando a autorização para a alteração de uso face ao proposto. 

** 

N.º2716/00 PROC.º N.º 949/2000 - (fl - 34) 
De PEREIRA & CARDOSO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L DA, com 

sede na Rua S. Vicente, n.º 9, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua do Fundador, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial válida e 
actualizada, rectificada quanto às áreas cedidas pa ra alargamento do arruamento, 
estacionamentos e passeios; 

2.º reformular os arranjos exteriores de modo a gar antir cinco lugares de 
estacionamento confinantes com a via pública, de ac ordo com o n.º 3 do artigo 67º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, sem prejuí zo do previsto no n.º 1 do 
mesmo artigo; 

3.º reformular a rampa de acesso de veículos à cave , de modo a garantir o 
previsto no n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, e de modo a 
prever uma guarda por motivos de segurança; 

4.º garantir o cumprimento do art.º 60º do Regulame nto Geral das 
Edificações Urbanas, nomeadamente quanto aos vãos n o alçado Nascente, devendo 
para o efeito prever um afastamento de 5 metros à e xtrema, de forma a garantir igual 
ocupação para o confinante; 

5.º prever patamar intermédio nas escadas entre a c ave e o r/chão, por 
motivos de segurança e de acordo com os artigos 15º  e 45º do RGEU; 

6.º apresentar memória descritiva de adequabilidade  do projecto ao 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo refer ir nomeadamente os aspectos 
relativos ao controlo de poluição de ar (capitulo V II), controlo do fumo nos pisos 
(capitulo VIII), condutas e ductos (capitulo XI) e drenagem de águas residuais 
(capitulo XII); 
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7.º garantir o cumprimento dos artigos 110º e 112º do RGEU, relativamente 
à independência e secção das condutas de evacuação de fumos provenientes de 
diferentes aparelhos de combustão; 

8.º prever caminhos de evacuação e guardas na cober tura; 
9.º apresentar alçados da totalidade dos muros prop ostos; 
10.º apresentar duas colecções do projecto de arqui tectura devidamente 

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

projecto de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais nas garagens; 
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. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d e licença de utilização, 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  cedidas. 

** 

N.º2717/00 PROC.º N.º 993/2000 - (fl - 29) 
De JOSÉ JORGE CARREIRA FONSECA, residente na Rua das Lavadeiras – 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de moradias 
geminadas, a levar a efeito em Cova Ferreiro - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  moradias acima referidas, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação reformulada, d e modo a prever a 
cedência de uma faixa de terreno na frente da propr iedade, garantindo a largura de 
6,65m ao eixo da via medidos a partir do limite do terreno, destinada a alargamento da 
mesma, estacionamento e passeio; 

1.1 o espaço a ceder à via pública deverá ser devid amente infra-
estruturado, devendo apresentar certidão da Conserv atória rectificada face ao 
mesmo; 

1.2 deverá prever um lugar de estacionamento junto à via pública, nos 
termos do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º cumprir com no disposto no art.º 1363º do Códig o Civil, relativamente 
aos vãos do lado Sul; 

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

4.º prever cobertura com quatro águas dada a locali zação do edifício, e a 
fim de se assegurar o correcto enquadramento urbaní stico do proposto; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 22º  do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente às disponi bilidades de água; 

6.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto-
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto-Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 
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7.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, bem como 
as rectificações acima indicadas; 

8.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.º2718/00 PROC.º N.º 1118/2000 - (fl - 20) 
De PAULO ANTÓNIO LOPES DA SILVA SANTOS, residente na Rua de Santo 

António, n.º 123 D, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um anexo e 
muro de vedação, a levar a efeito na Rua de Santo António, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do anexo e muro acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a implantação do muro, de modo a gar antir a execução de 
passeio e de acordo com o alinhamento indicado nos elementos gráficos anexos ao 
parecer emitido pelo Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria Norte (do qual deverá 
ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º esclarecer quanto à área da propriedade indicad a nos elementos 
gráficos e área indicada na certidão da Conservatór ia, já que a mesma não é 
coincidente; 

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

** 

N.º2719/00 PROC.º N.º 1170/2000 - (fl - 54) 
De HAITI – PASTELARIAS LDA, com sede na Avenida Combatentes da Grande 

Guerra, n.º 57, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da legalização das 
alterações levadas a efeito num estabelecimento comercial, situado no local acima referido, 
para estabelecimento de bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no estabelecimento acima referido,  condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar autorização dos proprietários para a s obras propostas e, 
alteração do uso de estabelecimento comercial para estabelecimento de bebidas, de 
acordo com a certidão da Conservatória do Registo P redial apresentada; 

2.º apresentar contrato de arrendamento dado que o apresentado não é 
válido, por trata-se de um contrato promessa; 

3.º apresentar acta de condomínio com referência ex plícita à alteração do 
uso de estabelecimento comercial para estabelecimen to de bebidas; 
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4.º apresentar projecto com indicação da utilização  dos espaços e com 
indicação das alterações nas cores convencionais: 

4.1 amarelo - elementos removidos; 
4.2 vermelho  - elementos adicionados; 
4.3 preto - elementos sem alteração; 
5.º apresentar elementos esclarecedores da localiza ção das condutas de 

ventilação das instalações sanitárias interiores e de evacuação de fumos, tanto no 
interior do estabelecimento, assim como nos pisos s uperiores e cobertura; 

6.º apresentar elementos esclarecedores da necessid ade do apanha 
fumos, assim como da utilização do espaço onde se i nsere, face à utilização 
pretendida – estabelecimento de bebidas; 

7.º reformular o projecto de modo a prever instalaç ões sanitárias para o 
pessoal, de acordo com o anexo I do Decreto Regulam entar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

8.º reformular o projecto de modo a prever antecâma ra entre as 
instalações sanitárias, zonas de serviço e zonas pa ra clientes; 

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

10.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias, incluindo: 
10.1 projecto de águas; 
10.2 projecto de esgotos; 
10.3 projecto de isolamento acústico; 
10.4 projecto electromecânico de ventilação e exaus tão de fumos. 

** 

N.º2720/00 PROC.º N.º 1207/2000 - (fl. - 94) 
De SÉRGIO MANUEL FONSECA LAGOA, residente em Quinta do Cabeço, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto habitacional, a 
levar a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do projecto de arquitectura referente às o bras de construção de 
um edifício. 

Face ao disposto no Plano Director Municipal e resp ectivo regulamento, o 
local em causa encontra-se abrangido por Zona de Eq uipamento Proposto, Reserva 
Ecológica Nacional e Perímetro de Rega. 

Parte da propriedade encontra-se ainda inserida em Espaço Urbano – 
Média Densidade. 

O requerente apresenta declaração da Associação dos  Regantes e 
Beneficiários do Vale do Lis referindo que o local em causa não se encontra dentro do 
Perímetro de Rega do Vale do Lis. 

Mais se refere que o presente prédio se encontra ju nto ao limite da zona 
abrangida pelo Programa Polis, face ao disposto no Decreto-Lei n.º 119/2000 de 4 de 
Julho. 
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Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  41º 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 apresentou documento comprovativo da legiti midade (certidão da 
Conservatória do Registo Predial válida e actualiza da); 

2.º a planta de implantação à escala 1/200, não é c ompatível com a planta 
de localização à escala 1/1000 quanto à delimitação  da propriedade do lado Sul; 

3.º o projecto não cumpre com o afastamento da cons trução ao eixo da 
via, devendo este medir-se a partir da parte mais a vançada da construção e com 8.0m, 
face ao disposto no art.º 26º do Regulamento do PDM ; 

4.º o projecto apresentado não cumpre com o dispost o no Regulamento 
do PDM, relativamente a: 

4.1 art.º 47º, face ao índice de construção propost o; 
4.2 art.º 10º, face à zona de REN e art.º 52º, face  á zona de Equipamento; 
5.º o edifício proposto não se enquadra sob o ponto  de vista urbanístico 

no local, no que se refere à sua volumetria e númer o de pisos face à envolvente, não 
se encontrando ainda servido pelas infra-estruturas  necessárias à sua viabilização, 
nomeadamente no que se refere aos arruamentos; 

5.1 face às condicionantes acima indicadas, e dado os projectos em curso 
quer no âmbito do Programa Polis quer no âmbito da Zona de Equipamento e arranjos 
exteriores do Estádio Municipal, é de toda a conven iência que a proposta para o local 
venha a compatibilizar-se com os referidos estudos,  de modo a não comprometer a 
sua execução e, de modo a assegurar-se o correcto e nquadramento urbanístico do 
local; 

6.º o proposto não cumpre com disposto no art.º 67º  do Regulamento do 
PDM (estacionamentos junto à via pública); 

7.º o projecto não cumpre com o disposto no art.º 5 0º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas (sendo necessário pre ver dois elevadores); 

8.º não cumpre com o disposto no art.º 35º do Decre to-Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro (ventilação dos caminhos de evacuação) ; 

9.º não cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º 66 /95, de 8 de Abril, 
relativamente a: 

9.1 art.º 13º (caminhos de evacuação) e art.º 15º ( sentido de abertura das 
portas das câmaras corta fogo); 

9.2 art.º 47º (não se prevê câmara retentora); 
10º deverá prever apenas uma sala de condomínio; 
11º deverá prever receptáculos postais de acordo co m o disposto no 

Decreto-Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção dada pelo Decreto-
Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro. 

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 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. 

** 
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N.º2721/00 PROC.º N.º 1210/2000 - (fl - 22) 
De VITOR MANUEL VIOLANTE ROBERTO, residente em Vale Sepal, Lote 3 – 

2.º d.º, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma arrecadação e 
muros de vedação, a levar a efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da arrecadação e muros acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno para alargamento dos  arruamentos 
confinantes, de modo a prever 6 metros para rodagem , devendo para o efeito medir-se 
3 metros a partir do eixo existente, assim como par a execução de passeio com 1,5 
metros; 

2.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação das 
cedências; 

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

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2722/00 PROC.º INF. N.º 157/99 - (fl. – 47) 
De ISABEL MARTINS DINIS VIEIRA, residente na Alameda das Linhas de 

Torres, n.º 236 – 5.º esq.º, freguesia de Lumiar, referente ao pedido de reanálise da 
viabilidade de construção de um edifício, a levar a efeito em Barro Ruivo, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/10/2000, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, nas seguintes condições: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo ICERR – Instituto para 
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária e EDP  – Distribuição Energia, S.A. 
(dos quais deverá ser dado conhecimento ); 

2.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, 
nomeadamente: 

2.1 art.º 47º e n.º 2 do art.º 94º (não podendo o í ndice bruto ser superior a 
0.75); 

2.2 art.º 70º e art.º 72º, relativamente às necessi dades de estacionamento 
(lugares a prever no interior da parcela); 

3.º face aos elementos agora apresentados e, dado o  indicado no que se 
refere à utilização dos espaços, o projecto a apres entar carecerá de parecer a emitir 
pela Direcção Geral de Espectáculos, Serviço Nacion al de Bombeiros e ainda, ICERR 
– Instituto para a Conservação e Exploração da Rede  Rodoviária e EDP – Distribuição 
Energia, S.A.; 

4.º deverá cumprir com os restantes aspectos previs tos na legislação em 
vigor, nomeadamente Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas e Regulamento do 
Plano Director Municipal. 

** 
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N.º2723/00 PROC.º INF. N.º 12/2000 - (fl. - 26) 
De DUMEDIA LDA,  com sede na Avenida 22 de Maio, Lote 46 – Loja B – 

Almuinha Grande – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma 
informação da 1.ª Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, 
comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto 
através do oficio n.º 7788, de 04/08/2000, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um conjunto habitacion al, a levar a efeito em Arrabalde 
da Ponte, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispo sto nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 19/07/2000, transmitida através do ofício  n.º 7788, de 04/08/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º2724/00 PROC.º INF. N.º 61/2000 - (fl. – 7) 
De AGOSTINHO DE JESUS ANTUNES, residente na Rua Padre Manuel 

Antunes, n.º 36 – Palmeiria, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de viabilidade 
de construção de um pavilhão destinado a armazém, a levar a efeito em Cruz do Melo, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/10/2000, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, devendo respeitar nomeada mente as seguintes condições: 

1.º a área bruta de construção não poderá exceder o  valor resultante da 
aplicação da alínea c) do n.º 2 do art.º 62º do Reg ulamento do Plano Director Municipal 
(10% da área do terreno); 

2.º a altura máxima de fachada não poderá exceder 9 ,5 metros; 
3.º deverá indicar o tipo de produtos que irão ser armazenados e o número 

de postos de trabalho a criar; 
4.º o projecto de arquitectura a apresentar deverá respeitar o estabelecido 

no Regulamento do Plano Director Municipal, Regulam ento Geral das Edificações 
Urbanas, Código Civil e demais legislação aplicável  nos termos do disposto no  
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro; 

5.º deverá apresentar projecto de arranjos exterior es; 
6.º a aprovação do projecto de arquitectura ficará condicionado à 

deliberação expressa do executivo municipal. 

** 
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N.º2725/00 PROC.º INF. N.º 91/2000 - (fl. - ______)  
Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2726/00 QUEIXA N.º 163/99 - (fl - 19) 
De DOCELINA DIAS COUCEIRO,  acompanhado de uma exposição da 

proprietária, Sr.ª Maria Aldina Fragoso Cabral, residente na Estrada dos Malheiros, n.º 258 – 
Coimbra, referente às obras para efeitos de beneficiação higiénica do prédio situado no 
Largo Marechal Gomes da Costa, n.º 61 – 2.º, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição apresentada,  delibera, por 
unanimidade, notificar a proprietária do imóvel, ao  abrigo do disposto na alínea c) do 
n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Sete mbro, e n.º 1 do art.º 13º do Decreto-
Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, para no prazo d e 45 dias, proceder à realização das 
obras necessárias à reparação das deficiências apon tadas no Auto de Vistoria, cujo 
teor já é do seu conhecimento. 

Mais delibera informar, no que se refere às questõe s indicadas e relativas 
ao edifício adjacente, e dado tratar-se de questões  entre confinantes, deverão as 
mesmas ser dirimidas eventualmente por via judicial . 

Delibera ainda, que deverá ser dado conhecimento da  deliberação tomada 
à inquilina. 

** 

N.º2727/00 QUEIXA N.º 194/99 (fl. - 19) 
De LUÍS FONSECA MATEUS,  referente à vistoria para efeitos de beneficiação 

higiénica de uma oficina situada na Rua Volta do Carro – Mouratos, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria n.º 209, de 04/10/2000, delibera, por u nanimidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, o despacho de 02/06/2000 proferido pelo Senhor Vereador, e o qual 
ordenou a realização da vistoria; 

2.º notificar o proprietário da oficina, o Sr. Laur indo Mateus Arrimar, 
residente na Rua Volta do Carro – Mouratos, fregues ia de Parceiros, nos termos dos 
artigos 100º e 101º do Código de Procedimento Admin istrativo, da intenção da Câmara 
em notificá-lo ao abrigo do disposto na alínea c) d o n.º 5 do art.º 64º da Lei já referida  
e n.º 1 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, d e 15 de Outubro, para no prazo de 60 
dias, proceder à execução das obras necessárias de modo a suprir as deficiências 
apontadas no referido Auto de Vistoria, do qual dev erá ser dado conhecimento. 

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

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2728/00 PROC.º LOT. N.º 30/80 (fl. 151) 
De JOAQUIM RODRIGUES,  acompanhado de um requerimento do Dr. Luís 

Gomes (na qualidade de mandatário dos herdeiros do promotores), com escritório na R. 
Machado Santos n.º 27-1.º C em Leiria, solicitando a recepção provisória das obras de infra-
estruturas do loteamento sito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 23.10.2000 delibera  por unanimidade, autorizar a 
recepção provisória das infra-estruturas do loteame nto e a redução para 10% das 
Garantias Bancárias n.º s 750/1511963/30/135764 (re de viária) e 750/1511963/30/135765 
(rede de águas) de Esc. 1.319.000$00 e 190.000$00 r espectivamente, emitidas pelo 
Banco Português do Atlântico EP, em 20.10.89. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 

N.º2729/00 PROC.º LOT. N.º 1/96 (fl. 203) 
De LUÍS DE SOUSA DIMAS,  residente na R. de S. José n.º 6 em Costa de 

Cima, Maceira, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção das obras de 
infra-estruturas do loteamento sito em “Ribeira da Lapa” em Costa de Cima, freguesia de 
Maceira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 23.10.2000 delibera  por unanimidade, aprovar a 
recepção provisória das infra-estruturas do loteame nto e autorizar o cancelamento da 
importância correspondente à Garantia n.º 041800013 05820019 de Esc. 808.000$00 
(rede de água) e a redução para 10% da Garantia n.º  04180001291820019 de Esc. 
842.240$00 (rede viária), ambas emitidas pela Caixa  Geral de Depósitos SA em 31.8.99. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 

N.º2730/00 PROC.º N.º LOT. 2/96 (fl. 550/552) 
De ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINTO PASCOAL,  residente na Av.ª Marquês de 

Pombal lote 4-r/c dtº em Leiria, acompanhado de um requerimento apresentando uma 
substituição da planta n.º 6 (tela final) em face das rectificações efectuadas em obra da 
ligação de S. Romão à variante Sul e requerendo a recepção provisória das obras de infra-
estruturas do loteamento sito em S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 24.10.2000 delibera  por unanimidade, autorizar a 
recepção provisória parcial das infra-estruturas re ferentes à rede viária do 
loteamento, com excepção do muro de suporte de terr as no limite dos lotes 61 a 69 e 
a redução da Garantia Bancária n.º D000001677 emiti da pelo BNC-Banco Nacional de 
Crédito Imobiliário SA em 4.10.96, para Esc. 16.447 .914$00. 

Deverá ainda ser elaborado o respectivo Auto de Rec epção. 

** 
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N.º2731/00 PROC.º N.º LOT. 20/99 (fl. 58) 
De ADELINO DE FARIA MARQUES E OUTROS,  residente em Vidigal - Pousos, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo, dando conhecimento 
que os promotores não apresentaram no prazo que solicitaram, quaisquer elementos que 
pudessem obstar aos motivos que estiveram na base da proposta de indeferimento do 
projecto apresentado para lotear uma propriedade em “Serrada” em Touria, freguesia de 
Pousos, nos termos dos art.º s 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo 
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. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 23.10.20 00 delibera, por unanimidade, 
indeferir o projecto ao abrigo do disposto na alíne a a) do n.º 2 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
334/95, de 28 de Dezembro, conforme já tinha sido p roposto em reunião camarária de 
12.2.2000. 

** 

N.º2732/00 PROC.º LOT. N.º 23/99 (fl.26) 
De JORFAL-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDª,  com sede na Rua Professor Abílio 

Alves de Brito em Pousos, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a efeito em 
“Serradinha”, Ramalharia, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 23.10.20 00, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro: 

“Da analise do projecto verifica-se que parte da pr opriedade se encontra 
afecta a RAN e portanto, não abrangida pelo núcleo urbano. A área de RAN coincide 
com parte do lotes 7 e 8. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
334/95, de 28 de Dezembro, por contrariar o estabel ecido no PDM, ratificado por 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/95 de 4 d e Setembro. 

O presente parecer poderá vir a ser revisto, caso o  loteamento venha a ser 
elaborado de acordo com a legislação em vigor.” 

** 

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 

PROJECTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA (9) T – 145/99 
N.º2733/00 Presente uma informação do DOM propondo a aprovação das alterações ao 
projecto de arquitectura referente à obra em epígrafe. 

A Câmara tomou conhecimento e face à informação apr esentada pelo DOM, 
delibera por unanimidade aprovar as alterações ao r eferido projecto de arquitectura.  

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

SUBSÍDIO – OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNIC IPAL DE LEIRIA 
N.º2734/00 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º2735/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a vinte e cinco de Outubro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 863.210.548$00 sendo de Operações 
Orçamentais 747.821.876$00 e de Operações de Tesouraria 115.388.672$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 15 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 (2 ) 
N.º2736/00 Presente a 15.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando os reforços em 36.983 e as anulações em 21.000 contos. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 17 AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º2737/00 Presente a 17.ª alteração ao orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 83.133 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  aprovar a 17.ª Alteração ao 
Orçamento de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – PAULO FERNANDO PINHEIRO FRANCISCO E S ILVA (TL)24-16  
N.º2738/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso a colocar na Rua Tenente Valadim, 27, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – DONA XUXA, LD.ª (TL)24-16  
N.º2739/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de publicidade luminosa e não luminosa, a colocar nas suas instalações sitas 
na Rua Capitão Mouzinho Albuquerque, 16, freguesia de Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS - PUBLICIDADE, LD.ª (TL) 24-16 
N.º2740/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na estrada de Pousos, junto ao Hospital, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, da intenção da Câmara 
indeferir a pretensão, com base no parecer do ICERR  que deverá ser transmitido à 
requerente. 

** 

PUBLICIDADE – LEVIRA II – COMÉRCIO MOBILIÁRIO METÁL ICO, LD.ª (TL)24-16  
N.º2741/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de dois reclamos publicitários, a colocar nas suas instalações sitas no lote 13, 
da Quinta da Gordalina, freguesia de Marrazes. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – UNIFATO CONFECÇÕES DO CENTRO, LD.ª (T L)24-16 
N.º2742/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar em Arrabalde da Ponte, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  na condição indicada 
pelo DU que deverá ser transmitida à requerente. 
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PUBLICIDADE – MECTEL – MECÂNICA E TELECOMANDOS, S.A . (TL)24-16 
N.º2743/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para colocar um anúncio luminoso nas suas instalações sitas na zona industrial e comercial 
do Vale Sepal, Cavadas, Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – FARIA & FILHOS, LD.ª (TL)24-16 
N.º2744/00 Presente o processo em que a Firma referenciada em epígrafe requer 
licenciamento de um anúncio luminoso nas suas instalações sitas na Av. Nossa Senhora de 
Fátima, freguesia de Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – ORTOVIDA, MATERIAL ORTOPÉDICO E CIRÚR GICO, LD.ª (TL)24-16 
N.º2745/00 Presente o processo da firma mencionada em epígrafe, solicitando a 
prorrogação do prazo para a retirada das três placas indicativas e dois painéis luminosos, 
em virtude de ter apresentado um pedido de licenciamento do mesmos. 

A Câmara delibera por unanimidade manter a delibera ção de 05.04.2000, 
devendo a publicidade ser retirada até que esta se encontre devidamente licenciada, 
sob pena de, não o fazendo, ser a Câmara a fazê-lo a expensas da requerente, nos 
termos dos n.º 1 e 2 do art.º 157º do CPA (Código d o Procedimento Administrativo) 

** 

PUBLICIDADE – DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS, SA (TL)24 -16 
N.º2746/00 Em análise o processo referenciado em epígrafe, onde se constata que a firma 
em causa procedeu à colocação de publicidade na fachada das suas instalações sitas na 
Estrada Nacional 349, n.º 425, freguesia de Carvide, sem possuir licença para o efeito. 

A Câmara, delibera por unanimidade, notificar o rep resentante legal da 
firma Dia Portugal Supermercados, S.A., nos termos dos art.º s 100º e 101º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decre to Lei n.º 6/96, de 31/1 
(audiência de interessados), da intenção da Câmara ordenar a remoção de toda a 
publicidade colocada nas suas instalações sitas na Estrada Nacional 349, n.º 425, 
lugar e freguesia de Carvide, por não se encontrar licenciada. 

** 

PUBLICIDADE - ANIBAL FERNANDO LOPES FONSECA DE OLIV EIRA (TL)24-16 
N.º2747/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na Estrada Nacional n.º 109, ao Km 
167,850, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência dos 
interessados) da intenção da Câmara indeferir a pre tensão, com base nos pareceres 
do ICERR e DU que deverão ser transmitidos à requer ente. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD. ª (TL)24-16 
N.º2748/00 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário a colocar na Rotunda da Cruz da Areia, junto à 
Prisão Escola, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
notificar a requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01,(audiência dos 
interessados) da intenção da Câmara indeferir a pre tensão, por contrariar o n.º 3 do 
art.º 12º do Regulamento Municipal de Publicidade q ue se encontra em vigor desde 
14/09/2000. 

** 

ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL (RECTIFICAÇÃ O) (TL)24-19 
N.º2749/00 Considerando que a redacção da deliberaç ão n.º 2573/00 tomada em 
reunião de Câmara de 00.10.04 saiu incorrecta, a Câ mara delibera, por unanimidade, 
proceder à seguinte rectificação: 
Onde se lê:  "... com os conhecimentos n.º 367 e 3999 do ano 20 00...” Deverá ler-se : “ 
... com os conhecimentos 367 e 399 do ano 2000...” 

** 

ANULAÇÃO DE DÍVIDA – MERCADO MUNICIPAL (RECTIFICAÇÃ O) (TL)24-19 
N.º2750/00 Considerando que a redacção da deliberaç ão n.º 2574/00 tomada em 
reunião de Câmara de 00.10.04 saiu incorrecta, a Câ mara delibera, por unanimidade, 
proceder à seguinte rectificação: 
Onde se lê : "... com os conhecimentos n.º 111 e 112 do ano 200 0...” Deverá ler-se : “ ... 
com os conhecimentos 375 e 414 do ano 2000...” 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - ALBERTO GONÇALVES SA BINO (3)24-20 
N.º2751/00  Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Est. da 
Nazaré, Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no Café/Restaurante "Dallas" , sito em Cerca, Maceira, para os dias 3, 4, 10, 
11, 17, 18, 24 e 25 de Novembro do corrente ano. 



 

CMLeiria/Acta n.º 37 de 2000.10.25 

.001785-(36)

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 reforça r o patrulhamento; 
4- Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acção  Cultural no 

Distrito de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA 
(TL)24-21 
N.º2752/00 Presente uma carta da ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, 
Batalha e Porto de Mós a solicitar, à semelhança dos anos anteriores, autorização para os 
estabelecimentos comerciais no concelho de Leiria alargarem os períodos de funcionamento 
na Quadra Natalícia, isto é, nos próximos meses de Novembro e Dezembro, para além do 
período de funcionamento praticado nos restantes meses do ano. 

O alargamento irá traduzir-se principalmente na abertura dos estabelecimentos 
aos sábados e domingos de tarde e dias feriados, mas sempre dentro dos limites fixados 
pela legislação, nomeadamente pelo Regulamento Municipal. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RENOVAÇÃO DE CARTÕES DE ACESSO AO MERCADO FALCÃO, D E FEIRANTE E DE 
VENDEDOR AMBULANTE (TL) 28-3 
N.º2753/00 Procurando tornar mais célere o serviço de renovação dos cartões mencionados 
em epígrafe, sem deixar de  ser feito de maneira controlada, são propostas, pelo Chefe de 
Divisão Administrativa, as seguintes “Normas de Utilização de  Vinhetas para Renovação de 
Cartões de Acesso ao Mercado Falcão, de Feirante e de Vendedor Ambulante”: 

 1- A aposição de vinhetas nos cartões de acesso ao Mercado Falcão, de Feirantes e de 
Vendedores Ambulantes é da exclusiva competência da Secção de Taxas e Licenças; 

2- As vinhetas são numeradas sequencialmente, correspondendo cada uma à renovação 
anual de um cartão; 

3- Salvo nos casos de renovação anual gratuita, pelo fornecimento e aplicação, no cartão, 
de cada vinheta, será emitida uma guia de receita no valor da taxa de renovação prevista na 
Tabela respectiva; 
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4- O extravio ou inutilização da vinheta originará o pedido, pelo interessado, de 2.ª via da 
mesma, cobrando-se a taxa prevista na Tabela para fornecimento de 2.ª s vias de 
documentos (art.º 1.º, n.º 9, da Tabela de Taxas e Licenças em vigor neste concelho). 

A Câmara, delibera por unanimidade, concordar com a s normas propostas, 
devendo os Serviços proceder em conformidade. 

** 

EXPOANIMÁLIA (3)24-15 
N.º2754/00 Presente o requerimento de Tony Maio Espectáculos, sediado na Rua Tenente 
Valadim, 27, em Póvoa do Varzim, solicitando autorização para instalar uma exposição de 
animais, de âmbito cultural, entre 30 de Outubro e 6 de Novembro de 2000, em terreno sito 
no Largo da Feira (junto ao Nerlei), nesta cidade, bem como publicitar o evento com 
cartazes e painéis. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar, não  devendo prejudicar a 
realização e o normal funcionamento do mercado de L evante durante o período em 
que decorrerá o evento, bem como cumprir as seguint es condições: 

1- apresentar seguro-caução ou pagar directamente n a Tesouraria desta 
Câmara Municipal a caução no valor de 100.000$00, p ara salvaguardar eventuais 
degradações do local, ou outras situações. A caução  deverá ser prestada antes de 
emitida declaração para ligação de energia eléctric a; 

2- contactar o Encarregado de Mercado para acerto d o local de instalação 
e o Médico Veterinário Municipal; 

3- a limpeza do local fica a encargo do requerente.  
4- pagar as Taxas de ocupação do domínio público 
Mais delibera adquirir 300 bilhetes de adultos e 13 5 de criança. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 
N.º2755/00 A Câmara, considerando o Parecer n.º 202 , de 2000-09-12 da Comissão de 
Coordenação da Região Centro e da informação do Dir ector de Departamento de 
Obras Particulares, de 12 do mês em curso, delibera  por unanimidade, reconhecer 
que as funções executadas pela Arqt.ª Margarida Lui sa Flávio Espada Teixeira de 
Sousa, no período que vai de 1996-07-01 a 1997-06-3 0, enquanto contratada a termo 
certo, correspondiam a necessidades permanentes do Departamento de Obras 
Particulares desta Câmara Municipal. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO – ALU NOS DA ESCOLA DO 
1.º CEB DE COLMEIAS - DE 15-4 
N.º2756/00 Presente o ofício n.º 1112 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS, 
datado de 2000.10.02, acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no 
mês de Setembro/00, num total de 117.090$00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Colmeias a verba de 117.090$00, relativa ao forneci mento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Colmeias, no mês de Setembro/2 000. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO - ALU NOS DA ESCOLA DO 
1.º C.E.B. DE BIDOEIRA DE CIMA - DE 15-4 
N.º2757/00 Presente o ofício n.º 1110/00 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS, 
datado de 2000/10/02, acompanhado da descrição das refeições servidas aos alunos da 
Escola do 1.º C.E.B. de Bidoeira de Cima, no mês de Setembro de 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, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Colmeias a verba de 48.700$00, relativa ao fornecim ento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Bidoeira de Cima, no mês de Se tembro/2000. 

** 

BOLSAS DE ESTUDO – ISLA - DE 15-4 
N.º2758/00 A Câmara delibera, por unanimidade, fixa r o período de 1 a 30 de Novembro 
de 2000, para apresentação das candidaturas a Bolsa s de Estudo para os cursos 
ministrados no Instituto Superior de Línguas e Admi nistração de Leiria, no ano lectivo 
em curso, de acordo com o Protocolo estabelecido en tre a Câmara Municipal de Leiria 
e o ISLA. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

RECTIFICAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DO REI – T 342/90 
N.º2759/00 Pela Directora do Departamento de Planeamento foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

“No seguimento da tramitação do Plano em epígrafe foi enviado pela CCRC um 
parecer em que definia algumas orientações a ter no Plano que visavam fundamentalmente 
aspectos de ordem formal do regulamento e questões de pormenor nas peças desenhadas. 

Foi apresentado agora pelo projectista autor do Plano, o projecto devidamente 
rectificado de acordo com este parecer. 

Assim propõe-se à Ex.ma Câmara Municipal a aprovação das referidas 
alterações devendo o processo posteriormente ser enviado à DGTDU para registo de 
acordo com o art.º 151 do Decreto Lei 380/99 de 22 de Setembro.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de aprovar as 
respectivas alterações e enviar o processo à DGTDU para registo de acordo com o 
art.º 151 do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setemb ro. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ÁS JUNTAS DE FREGU ESIA DE CARVIDE, 
CORTES, AZOIA E SOUTO DA CARPALHOSA POR ACÇÕES NO Â MBITO DO 
COMBATE AOS FOGOS FLORESTAIS 
N.º2760/00 Tendo a CNEFF – Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais, 
transferido para a Câmara Municipal de Leiria a qua ntia de esc: 9.180.000$00, 
referente à abertura dos caminhos Florestais nas fr eguesias em epígrafe, a Câmara, 
considerando que os trabalhos foram executados pela s juntas de freguesia mediante 
acordo com a Câmara Municipal delibera por unanimid ade autorizar as seguintes 
transferências: 

Junta de Freguesia de Azoia 1.980.000$00 
Junta de Freguesia de Carvide 2.400.000$00 
Junta de Freguesia de Cortes 2.400.000$00 
Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa 2.400.000 $00 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

SEMANA DO CALOIRO 
N.º2761/00 Pelo Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça, foi presente o ofício datado de 2 de 
Outubro de 2000 da Comissão Organizadora da Recepção ao Caloiro de Leiria, que solicita 
apoio logístico e financeiro para a realização da recepção ao caloiro que decorrerá de 7 a 9 
de Novembro do corrente ano. 

Para o efeito, propõe o Senhor Vereador da Juventude e Desporto, Dr. Paulo 
Rabaça, que se atribuam os seguintes apoios: 
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- transporte e Montagem / Desmontagem de 10 barracas metálicas da ESTG  
( Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria ); 

- abastecimento de água para 7 barracas metálicas; 
- abastecimento de luz para 10 barracas metálicas; 
- limpeza diária do recinto; 
- recolha diária dos despojos inerentes a 8 casas de banho móveis; 
- recolha do lixo relativa ao Desfile do Caloiro; 
- Cedência e montagem de uma estrutura ( dimensões 2 x 10,5mts ) anexa ao 

palco; 
- transporte de grades metálicas para a vedação; 
- colocação de brita sobre o recinto de animação e área circundante; 
- apoio financeiro de 500.000$00 para fazer face às despesas com a 

organização, a atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Leiria; 

- solicitação de reforço policial durante a Recepção e  Desfile do Caloiro à 
Polícia de Segurança Pública, bem como da presença dos Bombeiros 
Municipais de Leiria no local da Recepção. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que de a cordo com a alínea f) 
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 dos Tempos livres e desporto , delibera por unanimidade, e de 
acordo com a competência que lhe é conferida pela a línea a) do n.º 4 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro atribuir à Associ ação de Estudantes da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria um subsíd io de 500.000$00 (quinhentos mil 
escudos) para prossecução do evento em epígrafe que  é de interesse municipal. 

Mais delibera conceder os restantes apoios solicita dos. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE CORTES – TRANSFERÊNCIA 
N.º2762/00 A 2.ª fase do Pavilhão Desportivo de Cor tes foi lançado pela Junta de 
Freguesia de Cortes, por acordo com a Câmara Munici pal, mas sem que houvesse 
qualquer protocolo de delegação de competências. 

A Junta de Freguesia de Cortes adjudicou a execução  da 2.ª fase do 
Pavilhão a André & Brás, Ld.ª em 1999.08.13. 

Entretanto, concluiu-se que devido á complexidade t écnica e financeira da 
obra não deveria ser a junta de freguesia a executá -las, mas sim a Câmara Municipal 
de Leiria. 

Por outro lado, o projecto que serviu de base ao co ncurso está 
tecnicamente desajustado das actuais exigências de um Pavilhão Desportivo, 
necessitando de ser reformulado, a fim de melhor sa lvaguardar o interesse público. 

Entre a Junta de Freguesia de Cortes, o empreiteiro  e o Vereador do 
Desporto, Dr. Paulo Rabaça, em nome da Câmara Munic ipal de Leiria, decorreram 
negociações a fim de serem salvaguardadas as garant ias do adjudicatário. 

Dessa reunião resultou um acordo de pedido de indem nização de esc: 
282.402$00 a que a administração deverá responder p or perdas e danos do 
adjudicatário. 
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Como o dono da obra é a Junta de Freguesia de Corte s, mas tratando-se de 
uma competência municipal, a Câmara delibera por un animidade concordar com o 
pagamento da indemnização de esc: 282.402$00 a Andr é & Brás, Ld.ª, mais 
deliberando atribuir à Junta de Freguesia de Cortes  um apoio de 282.402$00 e 
autorizar o seu pagamento. 

** 

PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA – APROVAÇÃO DO PROGR AMA DE 
CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS 
N.º2763/00 Presente o Programa de Concurso e Caderno de Encargos relativos ao processo 
em epígrafe, devidamente corrigidos e alterados na sequência da deliberação n.º 1041/00, 
tomada pela Câmara Municipal na sua reunião de 12 de Abril último, que anulou o concurso 
anterior e mandou abrir um novo Concurso Público para adjudicação da empreitada 
«Construção do Pavilhão Desportivo da Bajouca». 

Apreciados os documentos, a Câmara Municipal delibe ra por unanimidade, 
aprovar o Programa de Concurso e o Caderno de Encar gos relativos ao Processo de 
Concurso Público para adjudicação da empreitada «Construção do Pavilhão 
Desportivo da Bajouca e arranjos exteriores». 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

SUBSÍDIO 
N.º2764/00 Na sequência da exposição “Um Balanço do Século” foi proposto pelo Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vítor Lourenço atribuir um apoio financeiro às 
entidades abaixo designadas como comparticipação nas despesas efectuadas com a 
exposição “Um Século de Bombeiros” e a exposição de Artes Plásticas “Pintura, Escultura e 
Fotografia 1900 – 1950”: 

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria; 
- Ateneu Desportivo de Leiria. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que, de acordo com a alínea 
e) 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 do Património, cultura e ciência , delibera por unanimidade, e 
de acordo com a competência que lhe é conferida pel a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro atribuir os se guintes subsídios: 

- Associação dos Bombeiros Voluntários de Leiria  1 .450.000$00 

- Ateneu Desportivo de Leiria 1.660.000$00 

** 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

TOPONÍMIA 
N.º2765/00 A Comissão Municipal de Toponímia, conforme sua reunião de 18.10.2000, 
propõe à CML a atribuição do topónimo ANTÓNIO CAMPOS ao arruamento com início na 
Rua de S. António e sem saída na freguesia de Leiria. 

Propõe ainda esta Comissão, a atribuição dos seguintes topónimos para a 
freguesia dos Marrazes: 

- RUA MANUEL JORGE , arruamento existente junto á Quinta de Santo 
António; 

- Correcção da denominação do topónimo sito na Quinta de Santo António da 
freguesia dos Marrazes, anteriormente denominada RUA MANUEL 
MARQUES CORDEIRO, passando a denominar-se RUA MANUEL VIEIRA 
CORDEIRO; 

- TRAVESSA DA MALIGUEIRA, com início na Rua da Maligueira e com fim 
na Rua do Carvalhal; 

- TRAVESSA DO CASAL RABECA, com início na Rua José Diogo de Oliveira 
e com fim na Travessa da Maligueira; 

- TRAVESSA A, com início na Rua António do Espírito Santo e fim na Rua 
Estrada da Estação; 

- TRAVESSA B, com início na Rua António do Espírito Santo e fim na Rua 
Estrada da Estação; 

- TRAVESSA DO PINHEIRO MANSO ao arruamento existente em Outeiros 
da Gândara dos Olivais, no prolongamento da Rua Nova da Seixeira; 

- CANTO DOS LOPES, ao arruamento contíguo ao Largo do Povo na 
localidade dos Marinheiros; 

- CANTO DA CERVEIRA, arruamento que inicia na Rua do mesmo nome; 
- BECO DE JOSÉ DA SILVA (NICO), ao arruamento com início na Rua do 

Outeiro do Pomar em Casal do Cego na localidade de Marinheiros e sem 
saída; 

- BECO DO OUTEIRO DO POMAR, ao arruamento com início na Rua do 
Outeiro do Pomar e sem saída; 

- BECO DA FONTE QUENTE, ao arruamento com início na Estrada da 
Estação até ao Lavadouro da Fonte Quente, na localidade de Almuinhas e 
sem saída; 

- BECO DAS EIRAS, ao arruamento existente na Rua das Eiras. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade aprovar os 
topónimos acima discriminados. 

** 

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: 

- ALTERAÇÃO N.º 16 AO ORÇAMENTO DE 2000 - RATIFICAR 
- ILUMINAÇÕES DE NATAL DA CIDADE 
- SONORIZAÇÃO DE RUA – QUADRA NATALÍCIA 
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ALTERAÇÃO N.º 16 AO ORÇAMENTO DE 2000 – RATIFICAR 
N.º2766/00 Presente a 16.ª alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 35.600 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 ratif icar a 16.ª alteração ao 
orçamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ILUMINAÇÕES DE NATAL DA CIDADE 
N.º2767/00 Pelo Senhor Vereador ENG.º PEDRO FARIA foi presente a proposta que abaixo 
se transcreve: 

“À semelhança do que aconteceu no ano anterior, vai a Câmara Municipal de 
Leiria promover as iluminações de Natal da cidade, propõe-se que a Câmara subsidie até 
50% dos projectos apresentados pelos comerciantes, isoladamente ou através da ACILIS, 
com vista à decoração natalícia no exterior dos seus estabelecimentos. 

A Câmara Municipal de Leiria analisará as propostas apresentadas, não só para 
assegurar a coerência entre cada uma delas e o projecto de Iluminação de Natal já 
aprovado, mas também para avaliar o seu interesse numa perspectiva Custo/Qualidade.” 

Foi proposto pelo Senhor Vereador António Sequeira  e aceite pelo executivo 
que nos locais em que, por motivo de obras, os comerciantes estejam claramente 
prejudicados o apoio poderá ir aos 100%. 

Analisada a proposta em epígrafe a Câmara delibera por unanimidade, 
aprová-la. 

** 

SONORIZAÇÃO DE RUA – QUADRA NATALÍCIA/2000 
N.º2768/00 O Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria informou que firma responsável pelo 
ambiente sonoro durante a Quadra Natalícia 1999/2000 (Pupasil – Publicidade & Suportes 
Publicitários, Ld.ª), manifestou-se disponível para produzir o ambiente sonoro este ano, nas 
principais artérias da cidade de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, concordar 
com a colocação de som nas principais artérias da c idade durante a Quadra Natalícia 
2000/2001 exigindo o cumprimento das seguintes cond ições: 

- o volume de som não deve ultrapassar os níveis perm itidos por lei; 
- os altifalantes não deverão ser colocados perto das  varandas e janelas das 

habitações; 
- o período de emissão não deve ultrapassar as 19:30 horas; 
- as emissões publicitárias não devem ultrapassar os 12 minutos por hora; 
- o programa de músicas deve ser previamente apresent ado ao vereador; 
- serão passadas mensagens da Câmara no período de em issão. 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e trinta 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 vinte e cinco dias do mês de 
Outubro do ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 
 


