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ACTA N.º 33 
Aos vinte dias do mês de Setembro do ano de dois mil, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VITOR 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 JOSÉ MANUEL RAPOSO 
PIRES para apresentação dos processos de loteamento; por parte do Departamento de 
Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos 
processos de obras municipais. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.09.13 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

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

 684/80 IRMÃOS CADIMA, LD.ª 
 2251/81 AMÉRICO PEREIRA MARQUES 
 1847/91 SESAGESTE – PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 
 1558/93 AUTO-DELTA, LD.ª 
 916/97 JOSÉ MIRA MOREIRA 
 1672/97 GUERGIL – CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LD.ª 
 1567/98 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
 1568/98 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
 289/99 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
 290/99 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
 1046/99 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 1083/99 AMÉRICO DOS ANJOS MARQUES E OUTRO 
 1532/99 MÁRIO FRANCISCO AREIA 
 375/2000 AGOSTINHO ROSA GOMES 
 495/2000 JOAQUIM CASEIRO GONÇALVES 
 570/2000 JOÃO BATISTA SANTOS, LD.ª 
 581/2000 VISUAL CLINIC – ARTE ESTÉTICA, LD.ª 
 656/2000 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 
 657/2000 JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA 
 743/2000 JOSÉ LUÍS RAIMUNDO SISMEIRO 
 794/2000 JOAQUIM JESUS VIEIRA 
 821/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 822/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 823/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 824/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 828/2000 FRANCISCO CONCEIÇÃO FILIPE E OUTRO 
 829/2000 FRANCISCO CONCEIÇÃO FILIPE 
 862/2000 ELIA SILVA FERREIRA LOPES 
 887/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 889/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 890/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 892/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 894/2000 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
 991/2000 FERNANDO MARTA LOPES 
 992/2000 FERNANDO MARTA LOPES 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

INF. 179/99 JOSÉ GIL CARREIRA PEDRO 
INF. 187/99 JOSÉ SILVA CUNHA 
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INF. 7/2000 ALCINDO DE JESUS PEREIRA 
INF. 9/2000 JOAQUIM RIBEIRO CARRIÇO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

 15/82 JOSÉ EDUARDO QUARTIN COSTA & OUTRO 
 30/82 JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS (FASE HABITACIONAL DO 

LOTEAMENTO N.º 30/82) 
 21/98 MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

REGISTO 10927/00 TRÂNSITO NA RUA PROF.ª JOAQUINA CAPELA BATALHA, 
MARRAZES - RATIFICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

REGISTO 18455/00 SEMAFORIZAÇÃO DE CONTROLO DE VELOCIDADE - POVOAÇÃO 
DE QUINTA DA SARDINHA 

REGISTO 19447/00 SEMAFORIZAÇÃO DE CONTROLO DE VELOCIDADE - POVOAÇÃO 
DE IGREJA, POUSOS 

PONTO NÚMERO CINCO 

- TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA DAVID EM SANTA EUFÉMIA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 14 AO ORÇAMENTO DE 2000 

PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE - JOSÉ AUGUSTO, LD.ª 

PONTO NÚMERO OITO 

- ÓRFEÃO DE LEIRIA - DIGRESSÃO AO BRASIL 
- PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DESPACHO DA SENHORA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE 17 DE MAIO DE 2000, EM QUE 
É ARGUIDO JOSÉ GOMES DE ABREU, CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS E 
VEÍCULOS ESPECIAIS (DRH) 

PONTO NÚMERO NOVE 

- FACTURA N.º 17201, DE 27 DE SETEMBRO DE 1999, DA FIRMA SOCIEDADE 
COMERCIAL DE FERRAGENS HUAMBO, LD.ª 

PONTO NÚMERO DEZ 

- SUBSÍDIOS A ATRIBUIR PARA VISITAS DE ESTUDO - ALUNOS CARENCIADOS - 
ANO LECTIVO 2000/2001 

- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES RENAIS - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO 
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PONTO NÚMERO ONZE 

- CAMPOS DE FÉRIAS 
- APOIO À CASA DO BENFICA DE LEIRIA - GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO DE LEIRIA 
- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO 
- PAAD - INFRAESTRUTURAS, CANDIDATURA DE JUNHO 2000 
- PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES 
- FÓRUM DE COLECTIVIDADES 
- PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 

DESPORTIVO DA JUVE-LIS - JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS 
- PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COM ESCOLA SECUNDÁRIA 

AFONSO LOPES VIEIRA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- ATRIBUIÇÃO DE UMA HABITAÇÃO SOCIAL NA FREGUESIA DE COIMBRÃO 
- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO/PAII PARA FREGUESIA DE MILAGRES 

PONTO NÚMERO TREZE 

- GEMINAÇÕES 

** 

N.º2434/00 A CÂMARA ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

Moradores e Lojistas do Edifício do Centro Comercia l Maringá , 
representados pelo Senhor Fernando Crespo, relativamente ao estacionamento de 
automóveis no Parque de Estacionamento no Maringá, que expôs as seguintes questões: 

1- se no novo projecto de remodelação do estacionamento é assegurado o 
estacionamento para cargas e descargas, isto porque segundo tem conhecimento só estão 
estipulados quatro lugares para cargas e descargas; 

2- se é assegurado o estacionamento aos residentes da Torre 1 e da Torre 2. 
Na altura da compra dos apartamentos, foram vendidas garagens só para quem realmente 
estava interessada em comprar. Quem na altura não comprou garagens, está agora a 
estacionar no parque do Maringá. Houve quem comprasse o projecto com estacionamento. 

Para os que não têm garagens, vão ter cartões para residente? O 
estacionamento vai ser taxado? Quais as condições?; 

3- finalmente se os deficientes vão ter lugares de estacionamento garantidos e 
quantos. 

A Senhora Presidente  respondeu que a questão das cargas e descargas è 
pertinente e pensa que está resolvido. Quanto à questão das garagens e dos lugares para 
residentes, tem que ser visto. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que as cargas e 
descargas ficam perfeitamente asseguradas. Para os deficientes também haverá alguns 
lugares demarcados. 

Já para os residentes, não estão previstos lugares reservados. De qualquer 
modo, porque se trata de um problema importante o assunto será reanalisado. 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2435/00 O Senhor Vereador Raul Castro  se é possível agendar para a próxima reunião 
de Câmara o "Registo Predial dos Terrenos do Estádio". 

A Senhora Presidente  diz que não há inconveniente e que o assunto é 
agendado para a próxima reunião de Câmara. 

O Senhor Vereador Raul Castro  congratulou-se com o facto da limpeza do Rio 
Lis ter sido feita. 

** 

N.º2436/00 O Senhor Vereador Dr. Acácio Sousa  pede à Senhora Presidente que reveja a 
questão da pintura de passadeiras para peões nos entroncamentos na cidade de Leiria. 

Deu o exemplo da passadeira colocada nos sinais de trânsito junto à Câmara. 

A situação da colocação das passadeiras, quanto à localização foi esclarecida 
pelo Senhor Dr. Sérgio Silva , com base no Código da Estrada. 

A Senhora Presidente  diz que a Câmara vai analisar a situação. 

** 

N.º2437/00 O Senhor Vereador António Sequeira  pretende saber se existe horário para 
cargas e descargas. Acrescenta que o assunto deverá ser analisado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informa que neste momento a 
cidade de Leiria não está contemplada com horários para cargas e descargas, mas que logo 
que estejam concluídas as obras no Centro Histórico e o plano de salvaguarda de algumas 
zonas da cidade, o assunto será abordado e serão criados condicionalismos desse género. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2438/00 PROC.º N.º 684/80 - (fl. - 48) 
De IRMÃOS CADIMA LDA, com sede na Rua de Santo António, n.º 125, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de legalização de alterações 
levadas a efeito num barracão destinado a madeiras, situado em Casal de Santo António, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Relativamente ao presente processo e, em face do pe dido bem como dos 
elementos apresentados, verifica-se que: 
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1.º não apresentou elementos comprovativos da entre ga de projecto 
devidamente instruído na entidade coordenadora, nos  termos do n.º 1 do art.º 10º do 
Decreto-Lei n.º 109/91, de 15 de Março, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
282/93, de 17 de Agosto, dado que se trata de uma i ndústria e encontrar-se a mesma 
abrangida pela legislação actualmente em vigor; 

1.1 não esclareceu qual a classe de indústria de ac ordo com o disposto na 
Portaria n.º 744-B/93, de 18 de Agosto, não sendo p ossível verificar a compatibilização 
do solicitado com a zona residencial em que se enco ntra, face ao disposto no art.º 50º 
do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º não apresentou declaração do autor do projecto inicial, nos termos do 
disposto no art.º 29º do Decreto-Lei n.º 250/94, de  15 de Outubro. 

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.º2439/00 PROC.º N.º 2251/81 - (fl - 480) 
De AMÉRICO PEREIRA MARQUES, residente na Rua do Carmo, n.º 35 – Casal 

da Cruz, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma exposição solicitando os 
fundamentos legais que fundamentaram a deliberação de 02/08/2000 e fotocópia do 
orçamento que se encontra junto do processo referente às obras executadas no 
estabelecimento comercial situado num edifício sito na Rua Barão de Viamonte, freguesia 
de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição apresentada em 07/09/2000 e 
concordando com a informação prestada pelo Departam ento de Obras Particulares 
em 15/09/2000 delibera, por unanimidade, informar o  requerente do seguinte: 

1.º a 24/02/97, foi notificado no sentido de repor a loja no estado anterior 
às obras levadas a efeito sem licença; 

2.º a 23/10/99 foi-lhe comunicado que no seguimento  do mandado de 
notificação anterior, estavam a ser desenvolvidos o s mecanismos legais adequados à 
reposição do espaço no seu estado inicial, face às obras levadas a efeito 
clandestinamente, dando-se conhecimento da realizaç ão de concurso nos termos do 
n.º 3 do art.º 6º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de  Março, da proposta mais vantajosa e 
respectivo custo; 

Foi ainda nesta comunicação concedido ao requerente , o prazo 
suplementar de 30 dias para proceder à reposição da  loja no estado inicial, sob pena 
de, e no caso de não cumprimento, prosseguir o proc esso os tramites legais face ao 
disposto no n.º 2 do art.º 6º do Decreto-Lei n.º 92 /95, de 9 de Maio, e n.º 3 do art.º 58º 
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; 

3.º a 21/01/2000, foi-lhe comunicado de novo e após  exposição de 
09/11/99, que era concedido novo prazo suplementar de 30 dias, para proceder à 
reposição do estado inicial da obra; 
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4.º a 26/05/2000, foi-lhe comunicado e na sequência  da exposição 
apresentada em 10/04/2000, que iria a Câmara Munici pal de Leiria mandar concluir os 
trabalhos em falta no sentido da reposição no estad o inicial da obra, já que não havia 
o mesmo sido efectuado pelo requerente, sendo-lhe a s respectivas despesas daí 
decorrentes, posteriormente debitadas. 

Mais delibera, manter a deliberação tomada em reuni ão de 00/08/02, 
transmitida através de notificação efectuada em 00/ 08/29, e autorizar que seja enviada 
fotocópia do orçamento referente às obras executada s. 

** 

N.º2440/00 PROC.º N.º 1847/91 - (fl - 562) 
De SESAGEST – PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na 

Rua João Mendonça, n.º 505 – Senhora da Hora - Matosinhos, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito na unidade comercial situada no Centro Comercial 
Continente – Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, para instalação de loja Worten, Sport 
Zone e Auto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações para a instalação das 
lojas acima referidas, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar estimativa de custo e calendarização , relativamente às 
obras a levar a efeito na loja com insígnia “Sport Zone”; 

2.º apresentar alçados gerais finais do edifício à escala 1/200, face às 
alterações propostas nomeadamente no que se refere aos vãos; 

4.º requerer o licenciamento no prazo de 180 dias, devendo o processo 
para o efeito ser instruído com os projectos de esp ecialidade aprovados, 
relativamente à rede de águas e esgotos. 

** 

N.º2441/00 PROC.º N.º 1558/93 - (fl - 129) 
De AUTO-DELTA – COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E AUTOM ÓVEIS 

LDA, com sede na Rua das Fontaínhas – Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao 
projecto de arquitectura de alteração a levar a efeito na fachada de um pavilhão, situado 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  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração a levar a efeito na 
fachada do pavilhão acima referido e, autorizar o r espectivo licenciamento. 

** 

N.º2442/00 PROC.º N.º 916/97 - (fl. - 72) 
De JOSÉ MIRA MOREIRA , acompanhado de um pedido da Junta de Freguesia, 

solicitando a isenção do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento de um anexo 
composto de r/chão para apoio à habitação, da família do requerente acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, e atendendo  a que o processo se 
encontra instruído com o atestado da Junta de Fregu esia e inquérito assistencial 
conforme determina o art.º 5º do Regulamento de Tax as e Licenças, delibera, por 
unanimidade, isentar o Senhor José Mira Moreira, re sidente na Rua do Camarnal, n.º 
329, freguesia de Coimbrão, do pagamento da quaisqu er taxas devidas pela 
construção de um anexo de apoio à sua habitação, a levar a efeito na Rua do 
Camarnal - Camarnal, freguesia de Coimbrão, com bas e no disposto no art.º 5º do 
Regulamento de Taxas e Licenças e alínea d) do art. º 73º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, devendo no entanto proceder ao levantamento do respectivo 
Alvará de Licença dentro dos prazos legalmente fixa dos, apresentando os 
documentos necessários para o efeito. 

** 

N.º2443/00 PROC.º N.º 1672/97 - (fl - 350) 
De GUERGIL – CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LDA, com sede na 

Urbanização da Encosta, Lotes 14 e 15, freguesia de Leiria, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de alterações de um bloco misto, situado no Lote 1 – 
Vale Lobos - Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações do bloco acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial; 
2.º apresentar no prazo de 180 dias os projectos de  especialidade em falta 

de acordo com o presente projecto de alterações e, requerer o licenciamento; 
3.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 infraestruturas 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.º2444/00 PROC.º N.º 1567/98 - (fl - 270) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede em 

Pocejal, freguesia de Vermoil, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
da legalização das alterações levadas a feito numa moradia e muros, situados no Lote 39 – 
Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia e muros acima referidos , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar: 
1.1 termo de responsabilidade do autor do projecto,  devendo referir 

nomeadamente o cumprimento do disposto no loteament o; 
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1.2 estimativa de custo actualizada; 
1.3 calendarização; 
1.4 documento de posse actualizado, dado que o exis tente no processo 

encontra-se fora de validade; 
2.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade dos muros de 

suporte de terra e lajes. 

** 

N.º2445/00 PROC.º N.º 1568/98 - (fl - 262) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede em 

Pocejal, freguesia de Vermoil, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
da legalização das alterações levadas a feito numa moradia e muros, situados no Lote 40 – 
Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia e muros acima referidos , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar: 
1.1 termo de responsabilidade do autor do projecto,  devendo referir 

nomeadamente o cumprimento do disposto no loteament o; 
1.2 estimativa de custo actualizada; 
1.3 calendarização; 
1.4 documento de posse actualizado, dado que o exis tente no processo 

encontra-se fora de validade; 
2.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade dos muros de 

suporte de terra e lajes. 

** 

N.º2446/00 PROC.º N.º 289/99 - (fl - 230) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede em 

Pocejal, freguesia de Vermoil, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
da legalização das alterações levadas a feito numa moradia e muros, situados no Lote 33 – 
Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia e muros acima referidos , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar: 
1.1 termo de responsabilidade do autor do projecto,  devendo referir 

nomeadamente o cumprimento do disposto no loteament o; 
1.2 estimativa de custo actualizada; 
1.3 calendarização; 
1.4 documento de posse actualizado, dado que o exis tente no processo 

encontra-se fora de validade; 
2.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade dos muros de 

suporte de terras e lajes; 
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3.º reformular as fundações do muro de suporte de t erras junto à estrema, 
dado que o mesmo não poderá exceder os limites do l ote. 

Mais delibera informar que, arranjos exteriores for a dos limites do lote, 
deverão ser analisados em sede do processo de lotea mento. 

** 

N.º2447/00 PROC.º N.º 290/99 - (fl - 227) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede em 

Pocejal, freguesia de Vermoil, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
da legalização das alterações levadas a feito numa moradia e muros, situados no Lote 34 – 
Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia e muros acima referidos , condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar: 
1.1 termo de responsabilidade do autor do projecto,  devendo referir 

nomeadamente o cumprimento do disposto no loteament o; 
1.2 estimativa de custo actualizada; 
1.3 calendarização; 
1.4 documento de posse actualizado, dado que o exis tente no processo 

encontra-se fora de validade; 
2.º reformular as fundações do muro de suporte de t erras junto à estrema, 

dado que o mesmo não poderá exceder os limites do l ote; 
3.º apresentar no prazo de 180 dias projecto de est abilidade dos muros de 

suporte de terras e lajes. 
Mais delibera informar que, arranjos exteriores for a dos limites do lote, 

deverão ser analisados em sede do processo de lotea mento. 

** 

N.º2448/00 PROC.º N.º 1046/99 - (fl - 103) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação, a levar a efeito no Lote 26 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial, dado que a 
existente no processo se encontra desactualizada; 

2.º apresentar planta à escala 1/1000 sem colagens nem rasuras, de modo 
a poder verificar-se a adequabilidade do projecto à  topografia do terreno; 

3.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão; 
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4.º reformular os arranjos exteriores, nomeadamente  aterros e desaterros 
de forma a minimizar as alterações à topografia; 

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

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

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

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno, indicação sucinta da implantação da moradia, 
indicação de aterros e desaterros e de acordo com o  artigo 25º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, não devendo o seu dimensi onamento exceder 2 metros de 
altura. 

** 

N.º2449/00 PROC.º N.º 1083/99 - (fl - 62) 
De AMÉRICO DOS ANJOS MARQUES E OUTRO, residente em Vila Verde – S. 

Simão de Litém, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma 
moradia e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 96 – Quinta do Rei, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o alinhamento com o lote 97; 
2.º cumprir a cota de soleira prevista no loteament o; 
3.º esclarecer o cumprimento do artigo 110º do Regu lamento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente à independência das condutas de evacuação de 
fumos e gases provenientes de diferentes aparelhos de combustão; 

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

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

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

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura.  



 

CMLeiria/Acta n.º 33 de 2000.09.20 

.001565-(12)

N.º2450/00 PROC.º N.º 1532/99 - (fl - 27) 
De MÁRIO FRANCISCO AREIA, residente na Rua da Padaria, n.º 1 – Meirinhas 

- Pombal, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no 
Lote 15 – 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  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o dimensionamento das varandas, deve ndo eliminar 
nomeadamente as dos quartos do lado Norte, junto do  lote 14; 

2.º reformular o sentido de abertura da porta de ac esso à cave no r/chão, 
de forma a abrir no sentido da fuga pelo r/chão; 

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

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

5.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 execução das infra-estruturas  e arranjos exteriores do 
loteamento (Lot. 5452/71), nomeadamente o acesso de  veículos ao lote e respectivos 
arranjos exteriores. 

** 

N.º2451/00 PROC.º N.º 375/2000 - (fl - 35) 
De AGOSTINHO ROSA GOMES, residente na Rua Principal, n.º 1047 – 

Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 19 – Cruz de S. Tomé, freguesia de 
Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a implantação da moradia, de forma a  garantir o seu 
alinhamento paralelo ao arruamento confinante; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença deverá 
verificar-se o adiantamento das infra-estruturas do  loteamento. 

** 

N.º2452/00 PROC.º N.º 495/2000 - (fl - 35) 
De JOAQUIM CASEIRO GONÇALVES, residente na Rua de Alcobaça, n.º 20, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um edifício habitacional, a levar 
a efeito na Rua da Lameira - Casal, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no Regulamento Geral das  Edificações 
Urbanas e art.º 1360º do Código Civil, no que se re fere aos vãos propostos nos 
alçados laterais; 

2.º a cota de soleira não poderá exceder 1,0m em re lação à via pública, de 
acordo com o previsto no Regulamento do Plano Direc tor Municipal; 

3.º prever a cedência de uma faixa de terreno na fr ente da propriedade 
devidamente infra-estruturada (de modo a garantir a  largura de 6,0m da Rua das 
Lameiras e ainda 2,0m para estacionamento que dever á efectuar-se longitudinalmente 
em relação ao arruamento, bem como passeio com 1,20  de largura); 

3.1 apresentar certidão da Conservatória rectificad a em relação às áreas a 
ceder acima indicadas; 

4.º esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no  art.º 22 e art.º 47º do 
Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativa mente à disponibilidade de água e 
meios de extinção de incêndios; 

5.º cumprir com a totalidade dos aspectos indicados  no Decreto-Lei n.º 
66/95, de 8 de Abril, nomeadamente: 

5.1 Capitulo III, relativamente às classes de resis tência ao fogo dos 
materiais a aplicar; 

5.2 controlo da poluição de ar e controlo de fumo n as câmaras corta fogo 
(art.º 17º e art.º 18º); 

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; 

7.º reformular o projecto apresentado de modo a ass egurar o 
cumprimento do art.º 1421º do Código Civil, relativ amente às partes comuns do 
edifício, nomeadamente parede entre edifícios que d eve ser comum; 

8.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a  executar, devendo 
estes acompanhar a topografia do terreno para poste rior licenciamento; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas 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.º2453/00 PROC.º N.º 570/2000 - (fl - 43) 
De JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA, com sede na Batalha, referente ao 

projecto de arquitectura de um bloco habitacional e muros de suporte de terras, a levar a 
efeito no Lote 5 – Rua S. Miguel, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular as escadas de forma a garantir a ind ependência dos troços 
que servem os pisos habitacionais do piso destinado  a estacionamento, devendo os 
mesmos comunicar directamente com um espaço com com unicação directa com o 
exterior, garantindo igualmente que o sentido de ab ertura das portas de acesso às 
escadas seja no sentido da fuga pelo r/chão; 

2.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); 

3.º reformular o sentido de abertura das portas da antecâmara na cave, 
devendo estas abrir no sentido da fuga pelo r/chão;  

4.º apresentar cópia da planta síntese anexa ao alv ará de loteamento; 
5.º reformular a configuração e dimensionamento da volumetria ao nível 

do piso da cobertura, de forma semelhante ao execut ado nos edifícios do loteamento 
onde se insere, devendo nomeadamente reduzir ao mín imo indispensável a inclinação 
das águas da cobertura desse volume; 

6.º apresentar elementos esclarecedores da adequabi lidade dos muros 
propostos à topografia existente, assim como a sua compatibilidade com o previsto 
no loteamento e com os muros existentes na parcela confinante a Poente, 
nomeadamente: 

6.1 alçados da totalidade dos muros propostos; 
6.2 alçado conjunto de muros de suporte de terras; 
6.3 cortes transversais dos muros, com indicação da  localização do 

edifício, arranjos exteriores e da serventia, devid amente cotados e compatíveis com 
os alçados acima referidos; 

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

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais nas garagens e 
projecto electromecânico de elevadores; 

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

Mais delibera informar que, previamente à emissão d e licença deverá 
verificar-se o adiantamento das infra-estruturas do  loteamento. 



 

CMLeiria/Acta n.º 33 de 2000.09.20 

.001568-(15)

N.º2454/00 PROC.º N.º 581/2000 - (fl - 40) 
De VISUAL CLINIC – ARTE ESTÉTICA LDA, com sede na Avenida Marquês de 

Pombal, Edifício Avenida, n.º 8A – Loja C, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alteração a levar a efeito num espaço comercial, localizado no edifício acima 
referido, para instalação de um instituto de beleza. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alteração do espaço comercial 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade relativam ente às alterações 
propostas (águas, esgotos e isolamento acústico), n o prazo de 180 dias; 

2.º apresentar acta de condomínio explicitando a ap rovação da alteração 
de uso proposta e obras nas partes comuns; 

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

** 

N.º2455/00 PROC.º N.º 656/2000 - (fl - 26) 
De JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, residente na Rua José Oliveira 

Zuquete, Lote 70, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia geminada, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar, de uma propriedade 
situada em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória válida e a ctualizada; 
2.º previamente à emissão de licença deverá apresen tar certidão 

rectificada com indicação do ónus de não fraccionam ento, face ao destaque 
solicitado; 

3.º cumprir com o disposto no art.º 59º do Regulame nto Geral das 
Edificações Urbanas, relativamente à frente e tardo z da edificação; 

4.º prever cobertura com três águas dada a localiza ção do edifício; 
5.º indicar o sistema de ventilação dos wc interior es de acordo com o art.º 

87º do RGEU, devendo apresentar pormenorização rela tiva ao mesmo; 
6.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 22º  e art.º 47º do Decreto-

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

7.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os indicados no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadamente:  

7.1 - Capitulo III, relativamente às classes de res istência ao fogo dos 
materiais; 

7.2 - prever conveniente controle de poluição de ar  e fumo, de acordo com 
o disposto no Capitulo VII e Capitulo VIII; 

7.3 - meios de primeira intervenção [alínea a) do n .º 1 do art.º 33º]; 
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8.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; 

9.º previamente à emissão de licença deverá esclare cer quanto à 
existência de fossas no local, face ao parecer da J unta de Freguesia (do qual deverá 
ser dado conhecimento ao requerente); 

10.º prever a cedência ao domínio público da faixa de terreno existente 
entre o arruamento  e o limite da propriedade, de  modo  a garantir entre o eixo da via  
actualmente existente e o referido limite da propri edade, a distância de 9.5m para 
alargamento da via, passeio e estacionamento; 

10.1 - o espaço a ceder acima indicado, deverá ser devidamente infra-
estruturado; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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.º2456/00 PROC.º N.º 657/2000 - (fl - 26) 
De JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEREIRA, residente na Rua José Oliveira 

Zuquete, Lote 70, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia geminada, a levar a efeito em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória válida e a ctualizada, com a área 
devidamente corrigida; 

2.º cumprir com o disposto no art.º 59º do Regulame nto Geral das 
Edificações Urbanas, relativamente à frente e tardo z da edificação; 

3.º prever cobertura com três águas dada a localiza ção do edifício; 
4.º indicar o sistema de ventilação dos wc interior es de acordo com o art.º 

87º do RGEU, devendo apresentar pormenorização rela tiva ao mesmo; 
5.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 22º  e art.º 47º do Decreto-

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

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

6.1 - Capitulo III, relativamente às classes de res istência ao fogo dos 
materiais; 

6.2 - prever conveniente controle de poluição de ar  e fumo, de acordo com 
o disposto no Capitulo VII e Capitulo VIII; 

7.3 - meios de primeira intervenção [alínea a) do n .º 1 do art.º 33º]; 
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7.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; 

8.º previamente à emissão de licença deverá esclare cer quanto à 
existência de fossas no local, face ao parecer da J unta de Freguesia (do qual deverá 
ser dado conhecimento ao requerente); 

9.º prever a cedência ao domínio público da faixa d e terreno existente 
entre o arruamento e o limite da propriedade, de mo do a garantir entre o eixo da via 
actualmente existente e o referido limite da propri edade, a distância de 9.5m para 
alargamento da via, passeio e estacionamento; 

9.1 - o espaço a ceder acima indicado, deverá ser d evidamente infra-
estruturado; 

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

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

** 

N.º2457/00 PROC.º N.º 743/2000 - (fl - 53) 
De JOSÉ LUÍS RAIMUNDO SISMEIRO, residente na Rua 1.º de Maio, Lote 27 – 

1.º esq.º - Marinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos em resposta à 
proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia e muros, a levar a efeito no Lote 23 – Casal do Valverde - 
Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 18/09/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia e muros acima referidos, co ndicionado ao seguinte: 

1.º apresentar corte longitudinal esclarecedor dos arranjos exteriores 
propostos para todo o lote, nomeadamente quanto a m ovimentação de terras junto ao 
limite tardoz; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas 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.º2458/00 PROC.º N.º 794/2000 - (fl - 33) 
De JOAQUIM DE JESUS VIEIRA, residente no Bairro do Jericó, Lote 4 – 1.º d.º, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar e muros 
de vedação, a levar a efeito no Lote 46 – Urbanização Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de modo a prever antecâma ra entre a cave e o 
r/chão, de acordo com os art.ºs 15º e 45º do Regula mento Geral das Edificações 
Urbanas, assim como o sentido de abertura das suas portas, devendo estas abrir no 
sentido da fuga pelo r/chão; 

2.º reformular as escadas de modo a prever patamar intermédio nos 
lanços de acesso aos pisos; 

3.º cumprir em obra o disposto nos artigos 110º e 1 12º do RGEU, 
relativamente à independência, secção e inclinação das condutas de fumo 
provenientes de diferentes aparelhos de combustão; 

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 de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais nas garagens; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas 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.º2459/00 PROC.º N.º 821/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 89 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º indicar a localização, configuração e dimension amento das escadas 
exteriores nas plantas do piso –1 e piso 0; 

3.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 
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4.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

5.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 

6.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU;  

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2460/00 PROC.º N.º 822/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 92 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º indicar a localização, configuração e dimension amento das escadas 
exteriores nas plantas do piso –1 e piso 0; 

3.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

4.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 
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5.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 

6.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU;  

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2461/00 PROC.º N.º 823/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 91 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º indicar a localização, configuração e dimension amento das escadas 
exteriores nas plantas do piso –1 e piso 0; 

3.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

4.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

5.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 
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6.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU;  

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infraestruturas públicas susceptíveis de virem a se r deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regula mento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2462/00 PROC.º N.º 824/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 90 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º indicar a localização, configuração e dimension amento das escadas 
exteriores nas plantas do piso –1 e piso 0; 

3.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

4.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

5.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores;  

6.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU; 
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7.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2463/00 PROC.º N.º 828/2000 - (fl - 32) 
De FRANCISCO CONCEIÇÃO FILIPE E OUTRO, residente em Cumieira, 

freguesia de Espite - Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 13 – Urbanização Quinta do Chorão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de arranjos exteriores, mu ros de vedação e 
suporte de terras, de acordo com o artigo 25º do Re gulamento do Plano Director 
Municipal, com indicação do perfil original e final  do terreno rectificado de forma a 
atenuar o máximo possível o volume de aterro propos to, minimizando as alterações à 
topografia, devendo igualmente prever patamares int ermédios nas escadas 
exteriores; 

2.º prever para o anexo, telhado com duas águas; 
3.º cumprir com os artigos 110º e 112º do Regulamen to Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção das condutas de 
evacuação de fumos provenientes de diferentes apare lhos de combustão; 

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 de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais nas garagens; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas 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.º2464/00 PROC.º N.º 829/2000 - (fl - 32) 
De FRANCISCO CONCEIÇÃO FILIPE, residente em Cumieira, freguesia de 

Espite - Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar e muros de 
vedação, a levar a efeito no Lote 12 – Urbanização Quinta do Chorão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de arranjos exteriores, mur os de vedação e 
suporte de terras, de acordo com o artigo 25º do Re gulamento do Plano Director 
Municipal, com indicação do perfil original e final  do terreno rectificado de forma a 
atenuar o máximo possível o volume de aterro propos to, minimizando as alterações à 
topografia, devendo igualmente prever patamares int ermédios nas escadas 
exteriores; 

2.º prever para o anexo, telhado com duas águas; 
3.º cumprir com os artigos 110º e 112º do Regulamen to Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente à independência e secção das condutas de 
evacuação de fumos provenientes de diferentes apare lhos de combustão ; 

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 de esgotos com rede de drenagem de águas r esiduais nas garagens; 

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

** 

N.º2465/00 PROC.º N.º 862/2000 - (fl - 31) 
De ELIA SILVA FERREIRA LOPES, residente na Urbanização da Calçada, Lote 

5 - Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de 
vedação, a levar a efeito no Lote 83 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

3.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 
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4.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento; 

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

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

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

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2466/00 PROC.º N.º 887/2000 - (fl - 47) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 68 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

3.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 

4.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU; 

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

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

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2467/00 PROC.º N.º 889/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 70 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

3.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

4.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 

5.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 
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Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2468/00 PROC.º N.º 890/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 71 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

3.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

4.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 

5.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 
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N.º2469/00 PROC.º N.º 892/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 73 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

3.º reformular o projecto reduzindo o volume de des aterro proposto 
nomeadamente a tardoz, de forma a reduzir ao mínimo  indispensável as alterações à 
topografia inicial do terreno, face aos perfis esqu emáticos previstos no loteamento, 
devendo igualmente garantir o cumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU; 

4.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

5.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura. 

** 

N.º2470/00 PROC.º N.º 894/2000 - (fl - 48) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com domicilio na Rua do Município, Lote H – 2.ºA, freguesia de Leiria, referente 
ao projecto de arquitectura de uma moradia em banda e muros de vedação, a levar a efeito 
no Lote 75 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação à escala 1/100 0 elaborada sobre 
original do levantamento aerofotogramétrico, sem co lagens nem rasuras, de acordo 
com a deliberação de câmara de 2/8/95; 

2.º garantir o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, relativamente 
às escadas exteriores; 

3.º esclarecer o cumprimento dos artigos 110º e 112 º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das condutas 
de evacuação de fumos e gases provenientes de difer entes aparelhos de combustão, 
incluindo a lareira; 

4.º esclarecer a localização e dimensionamento das condutas de 
ventilação de instalações sanitárias interiores; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Reg ulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno e de acordo  com o artigo 25º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não devendo o seu dime nsionamento exceder 2 metros 
de altura . 

** 

N.º2471/00 PROC.º N.º 991/2000 - (fl. - 22) 
De FERNANDO MARTA LOPES, residente na Rua do Covão, n.º 396 – Casal 

do Pilha, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar geminada e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 16 – Quinta do Chorão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a procuração apresentada não refere explicitame nte a atribuição do 
poder de requerer o licenciamento de obras; 
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2.º o projecto: 
2.1 não cumpre o número de pisos previsto no loteam ento, dado que o 

mesmo não prevê sub-cave; 
2.2 propõe um volume de aterro excessivo, face ao p erfil do terreno e 

muros de espera previstos no loteamento; 
2.3 não prevê que o sentido de abertura da porta de  acesso à cave situada 

no r/chão, abra no sentido da fuga pelo mesmo; 
2.4 não é esclarecedor do cumprimento dos artigos 1 10º e 112º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente à independência e secção 
de condutas de evacuação de fumos e gases provenien tes de diferentes aparelhos de 
combustão. 

3.º os muros propostos não cumprem o artigo 25º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, não devendo os mesmos exc eder 2m de altura;  

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

** 

N.º2472/00 PROC.º N.º 992/2000 - (fl. - 22) 
De FERNANDO MARTA LOPES, residente na Rua do Covão, n.º 396 – Casal 

do Pilha, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar geminada e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 17 – Quinta do Chorão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/09/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a procuração apresentada não refere explicitame nte a atribuição do 
poder de requerer o licenciamento de obras; 

2.º o projecto: 
2.1 não cumpre o número de pisos previsto no loteam ento, dado que o 

mesmo não prevê sub-cave; 
2.2 propõe um volume de aterro excessivo, face ao p erfil do terreno e 

muros de espera previstos no loteamento; 
2.3 não prevê que o sentido de abertura da porta de  acesso à cave situada 

no r/chão, abra no sentido da fuga pelo mesmo; 
2.4 não é esclarecedor do cumprimento dos artigos 1 10º e 112º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente à independência e secção 
de condutas de evacuação de fumos e gases provenien tes de diferentes aparelhos de 
combustão. 

3.º os muros propostos não cumprem o artigo 25º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, não devendo os mesmos exc eder 2m de altura;  
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2473/00 INF. N.º 179/99 - (fl. - 7) 
De JOSÉ GIL CARREIRA PEDRO, residente na Rua da Eira Velha, n.º 67 – 

Vidigal, freguesia de Pousos, referente ao pedido de viabilidade de construção de uma 
moradia, a levar a efeito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do pedido de informação prévia relativamen te à construção de 
uma moradia no local acima indicado e numa zona def inida no PDM como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Analisado o pedido verifica-se que: 
1.º não se esclarece quanto ao limite da propriedad e, nomeadamente face 

ao processo número 357/2000 apresentado para o loca l, já que os mesmos se 
sobrepõem; 

2.º o local não se encontra devidamente infra-estru turado nomeadamente 
no que se refere ao acesso, já que não é perceptíve l a existência de caminho 
devidamente infra-estruturado. 

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.º2474/00 INF. N.º 187/99 - (fl. - 12) 
De JOSÉ DA SILVA CUNHA, residente na Rua Eng.º Duarte Pacheco, n.º 41 – 

Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao pedido de viabilidade de construção 
de duas moradias, a levar a efeito em 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  18/09/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 
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Analisado o pedido, verifica-se que: 
1.º o local não se encontra convenientemente servid o de infra-estruturas, 

nomeadamente no que se refere ao arruamento e não c umpre com o disposto no art.º 
67º do Regulamento do Plano Director Municipal, no que se refere aos 
estacionamentos a ceder junto à via pública. 

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

Mais delibera informar, que o pedido poderá ser rev isto desde que 
reformule a proposta para a propriedade em causa de  modo a compatibilizar-se com 
os estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedr ógão, face ao indicado nos 
elementos anexos (dos quais deverá ser dado conheci mento ao requerente). 

** 

N.º2475/00 INF. N.º 7/2000 (fl. - 26) 
De ALCINDO DE JESUS PEREIRA,  residente na Rua Central, n.º 681 – 

Gracios, freguesia de Colmeias, referente ao pedido de viabilidade de construção de 
moradias geminadas, a levar a efeito na Rua das Madeiras, Lote 5, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/09/2000, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma vez q ue face ao loteamento onde se 
insere (Lot. 1066/64), não cumpre o número de pisos  previsto - r/chão + 1 piso. 

Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de um 
possível projecto a apresentar, deverá ser esclarec ida a discrepância entre a área do 
lote medida nos elementos gráficos apresentados e a  área indicada no documento de 
posse, de acordo com o descrito na memória descriti va e ainda, caso pretenda 
solicitar a reanálise do pedido, deverá apresentar rectificação de acordo com o acima 
indicado, de modo a dar resposta aos motivos do ind eferimento. 

** 

N.º2476/00 INF. N.º 9/2000 - (fl. - 8) 
De JOAQUIM RIBEIRO CARRIÇO, residente na Rua João Leal – Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão, referente ao pedido de viabilidade de construção de um 
edifício, a levar a efeito na Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/09/2000, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos dos 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,  condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos art.ºs 47º e 56º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, no que se refere ao índice que não deverá exceder 1,5; 
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1.1 mais se refere que a construção a edificar, não  poderá exceder 2 pisos; 
2.º garantir o alinhamento dominante da frente cons truída, com as 

construções adjacentes; 
3.º cumprir com o disposto nos art.ºs 1360º e 1362º  do Código Civil, 

relativamente às construções confinantes; 
4.º cumprir com o disposto no Regulamento Geral das  Edificações 

Urbanas, nomeadamente no que se refere aos afastame ntos a tardoz, e restantes 
aspectos previstos na legislação em vigor. 

Mais delibera, dar conhecimento ao requerente do pa recer emitido pelo 
Gabinete do Plano Director Municipal, face ao Plano  de Urbanização do Pedrógão, 
devendo cumprir com os aspectos indicados no mesmo.  

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2477/00 PROC.º LOT. N.º 15/82 (fl. 516) 
De José Eduardo Quartin da Costa e outro, acompanhado de um pedido de 

esclarecimento de VÍTOR DOMINGOS DE JESUS MORGADO , residente na Rua Francisco 
Pereira da Silva, nº3-8.º esq.º em Leiria, quanto à implantação do lote 15 do loteamento sito 
em Lezíria dos Paus, freguesia de Amor. 

Considerando que o loteamento em causa e o respecti vo alvará (nº 495 de 
8.10.85) emitido ao abrigo do Decreto-Lei nº 289/73  de 6 de Junho, apenas definia para 
o lote 15 uma área de 490m2, construção de moradia unifamiliar de 2 pisos e as 
confrontações; 

Considerando no entanto que, na planta anexa ao alv ará em cada lote está 
indicado um polígono que se poderá considerar apena s como uma indicação da 
possível implantação das construções nos lotes; 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 14.9.2000 delibera por unanimidade , informar que 
não se vê inconveniente na implantação proposta par a o lote 15, em conformidade 
com os critérios da deliberação camarária acima men cionada poderão ser adoptados 
para a generalidade dos lotes, não devendo a área b ruta de construção exceder 0,5 da 
área do lote, de acordo com o estipulado no regulam ento do Plano Director Municipal. 

Os critérios da deliberação camarária acima mencion ada poderão ser 
adoptados para a generalidade dos lotes. 

** 

N.º2478/00 PROC.º LOT. Nº 30/82 (fl. 232) 
De JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS,  acompanhado de um esclarecimento 

quanto ao número de fogos nos edifícios de habitação colectiva do seu loteamento sito em 
Charneca do Bailadouro, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 18.9.2000 delibera,  por unanimidade, informar que 
pode haver a possibilidade de redução do número de fogos, uma vez que os valores 
definidos no respectivo alvará são os máximos. 
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N.º2479/00 PROC.º LOT. N.º 21/98 
De MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS,  residente na Rua da Fazenda, 455 em 

Parceiros referente ao loteamento de uma propriedade sita em Rua Vale dos Poços na 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 18.9.2000, delibera , por maioria com a abstenção 
do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves, aprovar  os projectos de infra-estruturas 
do loteamento acima referido e autorizar a emissão do respectivo alvará (1ª fase - 
abrangendo os lotes 1 a 8) condicionado ao seguinte : 

1.º Ceder as seguintes áreas: 
a) 1.000m2 para arruamentos; 
b) 636m 2 para passeios; 
c) 353m 2 para estacionamentos; 
d) 563m 2 para zonas verdes. 

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

a) a favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 10. 427.655$00, referente 
aos arranjos exteriores, execução da rede viária e valor suplementar 
destinado à execução de um colector pluvial de 170m  na Rua das 
Eiras; 

b) a favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 4.1 09.000$00, referente à 
execução da rede de águas e rede de esgotos domésti cos e pluviais; 

c) a favor da Cenel no valor de Esc. 2.220.864$00, referente à execução da 
rede eléctrica. 

3.º Efectuar os pagamentos: 
a) aos Serviços Municipalizados de acordo com a alí nea b) do nº 4 do 

parecer anexo ao ofício nº 9011 de 27.12.99; 
b) à Câmara Municipal no valor de Esc. 957.206$00, como compensação 

pela área de 552,5m2 não cedida para equipamento. 
4.º Dar cumprimento às restantes condições estabele cidas nos pareceres 

emitidos pelas várias entidades e serviços desta Câ mara Municipal para a realização 
das obras de infraestruturas, tendo as mesmas de se r executadas no prazo de 1 ano 

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

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

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

REGISTO 10927/00 - TRÂNSITO NA RUA PROF.ª JOAQUINA CAPELA BATALHA, 
MARRAZES - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (2 DOM) 
N.º2480/00 Presente o ofício 201/2000 da Junta de Freguesia de Marrazes, de 24 de Abril 
último, solicitando a alteração do trânsito na Rua Prof.ª Joaquina Capela Batalha colocando 
sinais de estacionamento proibido, do lado das escolas. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera, por  unanimidade, alterar 
as regras do trânsito na Rua Prof.ª Joaquina Capela  Batalha, conforme solicitado pela 
Junta de Freguesia de Marrazes e colocar os sinais respectivos.  

** 
REGISTO 18455/00 - E.N. 113 (Km 17+840) – SEMAFORIZ AÇÃO DE CONTROLO DE 
VELOCIDADE - POVOAÇÃO DE QUINTA DA SARDINHA – SANTA  CATARINA DA 
SERRA 
N.º2481/00 Presente o Fax 481/00, de 27 de Julho p.p., enviado pela ICERR – Instituto para 
a Conservação e Exploração de Rede Rodoviária, solicitando a esta Autarquia a garantia de 
fornecimento de energia eléctrica para a instalação de semaforização em epígrafe  

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera, po r  unanimidade, 
comunicar à ICERR que garante o fornecimento de ene rgia eléctrica para a instalação 
da semaforização em título bem como a futura conser vação e manutenção do 
equipamento. 

** 
REGISTO 19447 E.N. 113 (Km 17+840) – SEMAFORIZAÇÃO DE CONTROLO DE 
VELOCIDADE – IGREJA - POUSOS  
N.º2482/00 Presente o Fax 485/00, de 28 de Julho p.p., enviado pela ICERR – Instituto para 
a Conservação e Exploração de Rede Rodoviária, solicitando a esta Autarquia a garantia de 
fornecimento de energia eléctrica para a instalação de semaforização em epígrafe. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera, por  unanimidade, 
comunicar à ICERR que garante o fornecimento de ene rgia eléctrica para a instalação 
da semaforização em título bem como a futura conser vação e manutenção do 
equipamento.  

** 
PONTO NÚMERO CINCO 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA FARMÁCIA DAVID, EM SANTA  EUFÉMIA (DA-55-7) 
N.º2483/00 Presentes os ofícios n.ºs 40338 e 12567, datados de 00/07/24 e 00/07/31 
respectivamente do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento e d a 
Administração Regional de Saúde de Leiria , solicitando o parecer da Câmara quanto à 
viabilidade do pedido de transferência da farmácia em epígrafe. 

A Câmara, tendo por base a informação prestada pela  Junta de Freguesia 
de Santa Eufémia constante do ofício n.º 91/00, de 27 de Agosto delibera, por 
unanimidade, informar as entidades atrás referidas de que não vê qualquer 
inconveniente na transferência da farmácia David, u ma vez que essa mudança será 
para um prédio em frente e não acarreta qualquer ti po de transtorno para os 
habitantes daquela freguesia. 
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PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º2484/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a vinte de Setembro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 644.550.947$00 sendo de Operações 
Orçamentais 560.993.435$00 e de Operações de Tesouraria 83.557.512$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
N.º2485/00 Presente a 13.ª Alteração ao Plano de Actividades de 2000. 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do s Senhores 
Vereadores Raul Castro, Dr. José Alves, António Seq ueira e Dr. Acácio de Sousa, 
aprovar a presente alteração.  

** 

ALTERAÇÃO N.º 14 AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º2486/00 .Presente a 14.ª Alteração ao Orçamento de 2000. 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do s Senhores 
Vereadores Raul Castro, Dr. José Alves, António Seq ueira e Dr. Acácio de Sousa, 
aprovar a presente alteração.  

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE - JOSÉ AUGUSTO, LD.ª - TL24-16 
N.º2487/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para reclamos luminosos, a colocar nas suas instalações sitas na Rua das Valeiras, lugar e 
freguesia de Chainça. 

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

** 

PONTO NÚMERO OITO 

DISPENSA DE SERVIÇO – COMISSÃO GRATUITA DE SERVIÇO (DRH) 
N.º2488/00 Presente uma carta ref.ª 553/2000, de 2000.08.21, do Orfeão de Leiria, 
solicitando autorização para que os coralistas Albertino dos Santos Ferreira Serra, António 
Veiga Moreira de Figueiredo e Maria Albertina de Oliveira Porto Ramos, se desloquem ao 
Brasil em Comissão Gratuita de Serviço, no período que vai de 17 de Setembro a 2 de 
Outubro do ano em curso. 
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A Câmara, considerando que no ano em curso estão a decorrer as 
Comemorações dos 500 anos da Descoberta do Brasil; 

Considerando  de grande relevância cultural a digre ssão do Órfeão de 
Leiria ao Brasil, não só para o concelho, como tamb ém para o país; 

Considerando que os funcionários: Arqt.º António Ve iga Moreira de 
Figueiredo, Albertino dos Santos Ferreira Serra e M aria Albertina de Oliveira Porto 
Ramos, fazem parte do grupo coral do Orfeão; 

Considerando que, pela importância da deslocação há  que conceder 
facilidades àqueles funcionários, por forma a integ rarem o grupo coral, para que a 
digressão possa ter o maior êxito possível;  

Delibera, por unanimidade, autorizar as deslocações  dos referidos 
funcionários, no período que vai de 17 de Setembro a 2 de Outubro de 2000, mantendo 
todos os seus direitos como se estivessem em efecti vidade de funções.  

** 

PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DESPACHO  DA SENHORA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE 17 DE MAIO  DE 2000, EM QUE É 
ARGUIDO JOSÉ GOMES DE ABREU, CONDUTOR DE MÁQUINAS P ESADAS E 
VEÍCULOS ESPECIAIS (DRH) 
N.º2489/00 Presente o processo referido em epígrafe, acompanhado do respectivo 
Relatório Final. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou, nos termos do disposto 
no n.º 3 do art.º 65.º do Estatuto Disciplinar, o referido processo à Câmara Municipal. 

Apreciado e discutido o assunto, a Câmara delibera mediante escrutínio 
secreto, por unanimidade, concordar com a proposta formulada pela instrutora do 
Processo no relatório final, e aplicar ao arguido, pela prática das infracções 50 
(cinquenta) dias de suspensão. 

Mais delibera, que a presente deliberação seja noti ficada ao arguido e à 
instrutora do Processo, nos termos do disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 69.º do 
Estatuto Disciplinar, devendo a notificação ao argu ido ser acompanhada de 
fotocópias autenticadas da presente Acta e do Relat ório Final do Processo 
Disciplinar. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

FACTURA N.º 17201 DE 27 DE SETEMBRO DE 1999 DA FIRM A SOCIEDADE 
COMERCIAL DE FERRAGENS HUAMBO, LD.ª (7)  
N.º2490/00 Presente a factura mencionada em epígrafe, referente a diverso material para os 
Armazéns da Câmara Municipal de Leiria, sitos na Guimarota - Leiria, que por lapso dos 
Serviços não deu andamento para a Divisão de Serviços Financeiros a fim de ser 
regularizada. 

A Câmara Municipal após análise da factura em epígr afe delibera, por 
unanimidade, mandar pagar a factura. 
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O Senhor Vereador Raul Castro  apresentou a seguinte Declaração de Voto: 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

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

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

SUBSÍDIOS A ATRIBUIR PARA VISITAS DE ESTUDO – ALUNO S CARENCIADOS – 
ANO LECTIVO 2000/2001 (DE) 
N.º2491/00 A Câmara delibera, por unanimidade, cons iderando a importância que 
assumem as visitas de estudo como meios privilegiad os de contacto com realidades 
diferentes das do universo quotidiano dos alunos, e , a necessidade de assegurar que 
os apoios a conceder pela C.M.L. na realização dest as visitas, beneficiem apenas os 
alunos considerados carenciados: 

1. Os subsídios a atribuir a visitas de estudo real izadas por alunos que 
frequentam os jardins de infância, o 1º ciclo do en sino básico e as 
E.B.M.s contemplarão apenas os que tenham sido cons iderado 
carenciados nos termos da legislação da acção socia l escolar. 

2. Os pedidos devem ser formulados pelos respectivo s professores e 
acompanhados de lista nominativa dos alunos a subsi diar, plano e 
objectivos pedagógicos da visita e orçamento previs to, e entregues na 
Delegação Escolar de Leiria, ou, no respectivo Agru pamento de Escolas, 
embora sejam dirigidos à Presidente da C.M.L.. 

3. Montante máximo a atribuir será de 1.400$00 por aluno. 
4. Apenas será concedido um subsídio por ano lectiv o. 
Deliberou ainda que os referidos subsídios sejam pa gos por intermédio da 

Delegação Escolar de Leiria e Agrupamento de Escola s. 

** 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES RENAIS – PED IDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2492/00 Presente o ofício da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE INSUFICIENTES 
RENAIS, datado de 13-09-2000, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 
lugares), a fim de se deslocarem à cidade de Coimbra, no próximo dia 22 de Outubro, para o 
XXII aniversário desta Associação. 

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

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

CAMPOS DE FÉRIAS 
N.º2493/00 A Associação Cultura e Juventude realizou, como vem sendo hábito, os Campos 
de Férias, iniciativa que teve lugar durante o período de Verão, de 23 de Julho a 27 de 
Agosto, na Praia do Pedrógão. 

Atendendo ao facto de a realização destes Campos de Férias se revelar de 
extrema importância para a ocupação dos tempos livres dos jovens, durante o período 
habitual de férias. 

Atendendo ao facto de existirem no Concelho de Leiria jovens carenciados, 
enquadrados ou não pelas Instituições de Solidariedade Social do Concelho, cuja 
oportunidade de frequentarem Campos de Férias é geralmente difícil devido às suas 
carências de ordem financeira. 

Considerando o Vereador da Juventude e Desporto, Dr. Paulo Rabaça, que é 
importante permitir também a estes jovens a vivência de experiências  deste tipo, dado a 
sua relevante componente formativa e socializante, propõe: 
- A atribuição de um apoio financeiro no valor de 770.000$00 (setecentos e setenta mil 

escudos) à Associação Cultura e Juventude, verba proporcional ao número de 49 
jovens carenciados indicados pelas seguintes instituições: 

1.  Internato Masculino de Leiria ( 11 jovens ); 
2.  Lar Santa Isabel ( 9 jovens ); 
3.  Lar Flor do Liz ( 13 jovens ); 
4. Câmara Municipal de Leiria ( Gabinete da Acção Social / 16 jovens ); 

- A atribuição de um apoio total de 145.328$00 ( cento e quarenta e cinco mil trezentos e 
vinte e oito escudos ) à Associação Cultura e Juventude, apoio financeiro que suporte 
na totalidade as despesas referentes à estadia ( tenda e pessoa), um máximo de 50 
monitores no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão. 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  proposta do Senhor 
Vereador Dr. Paulo Rabaça e atribuir um apoio finan ceiro no valor 770.000$00 à 
Associação Cultura e Juventude e um apoio total de 145.328$00 à mesma associação 
para fazer face às despesas referentes à estadia (t enda e pessoa), um máximo de 50 
monitores no Parque de Campismo da Praia do Pedrógã o. 

** 

APOIO À CASA DO BENFICA DE LEIRIA - GRANDE PRÉMIO D E CICLISMO DE LEIRIA 
N.º2494/00 Presente a Informação Interna da Divisão de Desporto, a qual contempla a 
solicitação à Câmara Municipal de Leiria, feita pela casa do Benfica de Leiria, para a 
obtenção de apoio tendo em vista a realização da 17.ª edição do GRANDE PRÈMIO DE 
CICLISMO DE LEIRIA, realizado dia 28 de Maio de 2000 e, cujo percurso decorreu  
nalgumas artérias mais importantes do concelho, terminando na Senhora do Monte (Cortes). 
Nesta prova participaram atletas de todos os escalões e a mesma  está inserida nos 
calendários da Federação Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo. 

Assim, após ter analisado o assunto, é proposta a atribuição de um apoio de 
175.000$00. 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º, da Lei 159/99 de  14 de Setembro, os Municípios dispõem 
de atribuições dos Tempos Livres e Desporto deliber a, por unanimidade, de acordo 
com a alínea b), do n.º 2, do art.º 20.º da supraci tada Lei e com a alínea b), do n.º 4, do 
art.º 64.º, da lei n.º 169/99 de 18 de setembro, at ribuir à Casa do Benfica de Leiria, um 
subsídio de 175.000$00 ( Cento e Setenta e Cinco Mi l Escudos). 

** 

PROCESSO COM ENTRADA N.º 17235/2000, EM QUE É REQUERENTE JOÃO ADRIÃO 
MARTINS HINGÁ, REPRESENTADO PELO DR. PAULO SOUSA SA NTOS, ADVOGADO. 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MOR AIS DECORRENTES 
DE ACIDENTE OCORRIDO NO EVENTO “LEIRIA RADICAL - II I” 
N.º2495/00 Presente a informação da Divisão Jurídica n.º 115/2000, datada de 2000/09/06, 
que a seguir se transcreve: 

“Em 09/06/2000, o Sr. Dr. Luís Moreira veio, na qualidade de advogado do Sr. João Adrião 
Martins Hingá, informar que o seu constituinte sofrera um acidente no dia 04/06/2000 ao 
subir a “parede de escalada” no âmbito do evento “Leiria Radical - III”, pelo que solicitou 
informação quanto à existência de seguro que cobrisse o sinistro e quanto à companhia 
seguradora, ao número da apólice e ao respectivo âmbito de cobertura. 

Em 13/06/2000, a Câmara Municipal de Leiria participou à companhia de 
seguros “Europeia” o sinistro ocorrido com o Sr. João Adrião Martins Hingá. Dessa 
participação consta que o acidente se deu porque se partiu a cinta que agarrava a corda de 
segurança e que o Sr. João Hingá caiu de uma altura de 7 metros, tendo sofrido duas 
fracturas na bacia e uma na clavícula. 

Em sua reunião de 14/06/2000, a Câmara Municipal de Leiria deliberou 
concordar com a proposta apresentada pelo Sr. Vereador da Juventude, Desporto e Tempos 
Livres no sentido de, sem prejuízo das responsabilidades que posteriormente venham a ser 
apuradas, ser autorizado de imediato o pagamento das despesas de tratamento médico do 
Sr. João Adrião Martins Hingá, desde que tais despesas estejam devidamente comprovadas 
e em tudo o que exceder o montante de 300.000$00 que já é coberto pelo contrato de 
seguro celebrado com a companhia de seguros “Europeia”. 

Em 06/07/2000, o Sr. Dr. Paulo Sousa Santos veio, na qualidade de advogado 
do Sr. João Adrião Martins Hingá, solicitar o pagamento não só das despesas de tratamento 
médico, como também de uma indemnização no montante total de 7.897.400$00 destinada 
a cobrir danos patrimoniais (prejuízos relativos a roupa, às remunerações do acidentado e à 
actividade da empresa) e danos morais. 

Por ofício datado de 28/07/2000, a Câmara Municipal de Leiria informou a 
administração do Hospital de Santo André dos termos da deliberação da Câmara Municipal 
de Leiria tomada em sua reunião de 14/06/2000. 

Cumpre-nos, pois, aplicar o Direito à factualidade descrita e verificar se e em 
que termos a pretensão do Sr. João Adrião Martins Hingá é atendível. 

A presente situação cabe no âmbito de aplicação do instituto da 
responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública por factos ilícitos e culposos 
praticados no exercício de uma actividade de gestão pública – cfr. DL n.º 48051, de 
21/11/67. 
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Nos termos da lei, a atribuição de responsabilidade à Administração depende da 
verificação cumulativa e concomitante de diversos pressupostos , a saber: 

a) o facto do órgão ou agente; 
b) a ilicitude (violação de normas legais ou regulamentares ou de princípios 

aplicáveis, ou de regras de ordem técnica ou de prudência comum); 
c) a culpa (imputação do facto ao agente); 
d) o dano (lesão na esfera jurídica de terceiro); 
e) e o nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

I) No caso em apreço, consideramos não poder imputar-se aos serviços do 
Município de Leiria a prática de qualquer facto ilícito e culposo . 

Esse facto traduzir-se-ia na falta de adopção das medidas e dos procedimentos 
necessários a garantir a segurança do aparelho de “parede de escalada”, porquanto a 
queda do Sr. João Adrião Martins Hingá se ficou a dever à deficiente manutenção daquele 
aparelho. Acontece que não constam do presente processo quaisquer elementos que nos 
levem a concluir que a Câmara Municipal de Leiria tenha assumido no evento “Leiria Radical 
- III” obrigações relativas à conservação e manutenção do funcionamento dos equipamentos 
e aparelhos nele instalados; e, em concreto, no que respeita ao aparelho de “parede de 
escalada”, era ao “Clube de Escalada de Leiria” que cabiam tais obrigações, pois foi a 
entidade que instalou esse e outros aparelhos e que para o efeito recebeu da Câmara 
Municipal de Leiria um apoio financeiro no montante de 441.200$00 (cfr. deliberação n.º 
2008/00 da Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua reunião de 19/07/2000). Conforme 
decorre da deliberação n.º 0347/00 da Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua reunião 
de 02/02/2000, a Câmara Municipal de Leiria aparece como um dos “parceiros” na 
organização do evento “Leiria Radical - III”, pretendendo conceder mais poderes e 
competências às associações que nele colaboram. 

II) Quanto aos danos  invocados pelo requerente, importa esclarecer os seguintes 
aspectos. 

O Sr. João Adrião Martins Hingá reclama o pagamento de uma indemnização que 
cubra determinados danos patrimoniais : 

- remunerações que deixou de receber pelas funções que exerce em duas empresas 
(2.852.400$00); 

- roupa (45.000$00); 
- prejuízos resultantes da actividade da empresa (2.000.000$00). 

Nenhum destes danos se encontra comprovado no processo. Por outro lado, os 
“prejuízos resultantes da actividade da empresa” deveriam ser reclamados por essa 
empresa, e não pelo Sr. João Adrião Martins Hingá que é pessoa jurídica distinta. 

No que respeita aos danos morais  (3.000.000$00), não estão os mesmos 
discriminados, nem está comprovado o respectivo montante, sendo que nem todos os danos 
morais são indemnizáveis. Importa atender ao disposto no artigo 496.º do Código Civil, nos 
termos do qual são ressarcíveis os “(...) danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, 
mereçam a tutela do direito”. Não vêm, no entanto, elencados os danos não patrimoniais 
que podem ser objecto de indemnização, cabendo ao tribunal determinar caso a caso se, 
consoante a sua gravidade, os danos são ou não susceptíveis de tutela jurídica. E essa 
gravidade deve ser aferida por critérios de objectividade. 

O montante da indemnização por danos morais é fixado pela competente 
instância jurisdicional segundo regras de equidade e atendendo ao grau de culpabilidade do 
agente, à situação económica do agente e do lesado e a outras circunstâncias relevantes do 
caso (cfr. artigos 496.º, n.º 3 e 494.º do Código Civil). 
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Não nos compete, pois – nem para tal estamos habilitados -, proceder à tarefa 
legalmente atribuída ao juiz de determinação do montante da indemnização por danos 
morais. 

Assim sendo, consideramos que, uma vez que o Sr. João Adrião Martins Hingá 
invoca a produção de danos morais, o seu pedido deve ser objecto de apreciação nos 
tribunais competentes para o efeito. 

CONCLUSÕES:  
a) O Sr. João Adrião Martins Hingá invoca a produção de danos patrimoniais e 

morais na sua esfera jurídica em virtude de um acidente de que foi vítima quando utilizava o 
aparelho de “parede de escalada” no evento “Leiria Radical - III”. 

O pedido de indemnização apresentado à Câmara Municipal de Leiria não 
discrimina suficientemente os danos nele invocados e não vem acompanhado de quaisquer 
documentos destinados a comprovar tais danos. 

b) Em face dos elementos que constam do presente processo administrativo, 
não é possível concluir, no caso em apreço, pela prática de qualquer facto ilícito e culposo 
por parte dos serviços do Município de Leiria. 

c) Uma vez que é requerido o ressarcimento de danos morais e que, nos termos 
da lei, é aos tribunais que cabe determinar se e em que termos tais danos são ou não 
susceptíveis de tutela jurídica e em consonância fixar o montante da indemnização a atribuir 
ao lesado, entendemos serem em absoluto desprovidas de efeitos útil quaisquer diligências 
instrutórias destinadas a carrear para o presente processo quer os elementos em falta no 
requerimento apresentado, quer os dados e informações destinados a uma análise mais 
aprofundada da eventual responsabilidade do Município de Leiria no caso em apreço. 

Efectivamente, de nada serve estar a averiguar, em sede de processo 
administrativo, a eventual imputação de responsabilidade ao Município de Leiria pelos danos 
sofridos pelo Sr. João Adrião Martins Hingá, já que depois não poderia a Câmara Municipal 
de Leiria proceder ao apuramento do montante da indemnização a atribuir ao lesado. 

Importa esclarecer que, não obstante considerarmos não haver de momento 
elementos que nos permitam imputar aos serviços do Município de Leiria a prática do facto 
ilícito e culposo gerador dos danos invocados pelo lesado, não estamos com isto a afastar 
desde já a responsabilidade de Município de Leiria. Apenas entendemos que não pode esta 
Câmara Municipal deixar de cumprir as regras jurídico-legais relativas ao apuramento da 
sua responsabilidade e, em consequência, de prover a que os direitos e interesses 
invocados pelo requerente tenham em sede própria a tutela e a defesa adequadas. 

d) Em suma, dever-se-á notificar o Sr. João Adrião Martins Hingá, na pessoa do 
seu advogado Sr. Dr. Paulo Sousa Santos, de que a sua pretensão deverá ser objecto de 
apreciação pelo tribunal competente, porquanto solicita o ressarcimento de danos não 
patrimoniais e, nos termos da lei, é aos tribunais que caberá fazer a eventual imputação de 
responsabilidade por tais danos.” 
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A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, 
concordar com o teor da informação da Divisão Juríd ica n.º 115/2000 acima transcrita 
e manifestar a intenção de indeferir o pedido de in demnização formulado pelo Sr. 
João Adrião Martins Hingá, uma vez que não é possív el concluir pela prática de 
qualquer facto ilícito e culposo por parte dos serv iços do Município de Leiria, o que 
inviabiliza a imputação de responsabilidade pela pr odução dos danos, bem como 
porque o lesado solicita o ressarcimento de danos n ão patrimoniais e, assim, deverá 
submeter a sua pretensão à apreciação da instância jurisdicional competente, 
porquanto é ao tribunal que, nos termos da lei, inc umbe determinar caso a caso se 
tais danos são ou não susceptíveis de tutela jurídi ca e em consonância fixar o 
montante da indemnização a atribuir ao lesado 

Mais delibera ordenar a notificação ao requerente, na pessoa do seu 
advogado, Sr. Dr. Paulo Sousa Santos, do conteúdo d a presente deliberação, sendo-
lhe concedido o prazo de 10 dias úteis para, queren do, se pronunciar por escrito 
quanto ao mesmo, nos termos e para os efeitos do di sposto nos artigos 100.º e 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo. 

** 

PAAD - INFRAESTRUTURAS, CANDIDATURA DE JUNHO 2000 
N.º2496/00 Pelo Senhor Vereador do Desporto e Juventude foi presente o seguinte: 

Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo  (PAAD) / Infra-estruturas , propõe o Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, 
a atribuição de: 

- apoio financeiro  às Colectividades constantes do quadro abaixo, no valor total 
de 60.491.862 $00 (Sessenta milhões quatrocentos e noventa e Um mil 
Oitocentos e Sessenta e Dois escudos). 

CLUBE FREGUESIA TIPO DE CONSTRUÇÃO TOTAL APOIO 
G.R.A.C. do 
Janardo MARRAZES Construção de Polidesportivo de Ar Livre – 1ª fase 8.400.000$00 

A.C.D. Santa 
Bárbara 

SOUTO 
CARPALHOSA 

Reparação do piso do Polidesportivo, pintura geral 
do pavimento, remarcação das linhas do campo  

718.000$00 

C.C.B. de Baixo e 
Carriço BIDOEIRA Construção de Bancadas Balneários e 

arrecadação de apoio do Pavilhão Desportivo 18.000.000 $00 

A.R.C. Valpedrense SOUTO DA 
CARPALHOSA 

Colocação e regularização do piso do Campo de 
Futebol 596.000 $00 

C.R. Moinhos de 
Cravide 

CARVIDE Sede Social – Revestimento a azulejo de 105 m2 
de parede 

150.000 $00 

C.C.R. do Pedrome S. CATARINA DA 
SERRA 

Sede Social – acabamentos de sala de convívio e 
casas de banho 100.000$00 

A.C.P. da 
Caranguejeira CARANGUEJEIRA Compra e aplicação de sinalização do campo de 

treino. 199.000$00 

U.D. Caranguejeira CARANGUEJEIRA Construção de um campo de ténis e uma unidade 
de treinos 

2.000.000$00 

C.C.R. do Telheiro BARREIRA Conclusão do Pavilhão Desportivo – construção 
da arrecadação de apoio, canalizações, esgotos . 2.685.000$00 

G.C.D. das 
Figueiras MILAGRES Electrificação do Polidesportivo de Ar Livre 462.000$00 

C.C.D. de  
Pernelhas 

PARCEIROS 
Beneficiação da iluminação do campo de futebol 
(alteração dos projectores e respectiva 
alimentação)  

1.546.000$00 
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G.D.R. da Boavista BOAVISTA Reformulação do sistema de iluminação do campo 
de futebol 2.708.000$00 

A.R.C. Valpedrense SOUTO DA 
CARPALHOSA Electrificação e iluminação do Campo de Futebol 550.000 $00 

C.I. de Ténis de 
Leiria POUSOS Reconstrução de dois taludes e electrificação de 

dois campos de ténis. 1.434.000$00 

A.C. da Serra S. CATARINA DA 
SERRA 

Baixada de electricidade trifásica para campo de 
tiro na Loureira. 134.375$00 

C.S.P. Paulo VI LEIRIA Reformulação da iluminação existente no Pavilhão 
Paulo VI. 200.000$00 

SC “Granja Monte 
Real” MONTE REAL Construção de Sede Social. 1.915.000$00 

C.C.R. do Arneiro MACEIRA Sede Social – acabamentos de interiores, 
instalação eléctrica, canalização, WC e cobertura. 2.310.000$00 

U.D. Caranguejeira CARANGUEJEIRA 
Beneficiação de infra-estruturas desportivas – 
vedação da fachada principal do pavilhão de 
chinquilho com portões de fole 

456.000$00 

A.C.P. da 
Caranguejeira CARANGUEJEIRA Aquisição de máquina robot automática 

(lançadora de pratos) 194.000$00 

G.D.R. Bidoeirense BIDOEIRA Beneficiação de parque desportivo – ligação entre 
os dois campos e muro de suporte 

1.509.000$00 

A.C.R.D.C. 
Sismaria 

MONTE 
REDONDO 

Construção de balneários de apoio ao 
Polidesportivo de Ar Livre  3.378.000$00 

A.R. Lugares 
Unidos POUSOS 

Sede Social – remodelação do bar, sala de jogos. 
Balneários - substituição de redes de águas 
quentes e frias, pintura de tectos e paredes.  

184.000$00 

N.D. Motorizados 
Leiria MILAGRES Captação de água para complexo desportivo – 

furo e equipamento necessário 612.000$00 

G.D.R. Famalicão CORTES Sede Social – construção do 1º Piso 1.842.900 $00 
A.C.R. do Arnal MACEIRA Colocação de tecto falso no piso superior  842.000$00 
Motor Clube de 
Monte Redondo 

MONTE 
REDONDO 

Beneficiação de infra-estruturas desportivas e 
sociais 530.000$00 

U.D. Caranguejeira CARANGUEJEIRA Beneficiação de balneários, substituição de 
canalizações, mosaicos, azulejos e pinturas 585.000$00 

    

A.R.C.D. Vale do 
Horto* AZOIA 

Aquisição de terreno com 2750 m2 junto à 
Associação para construção de Polidesportivo de 
Ar Livre  

1.200.000$00 

U.D. da Serra S. CATARINA DA 
SERRA Sede Social – projecto de alterações 600.000$00 

C.C.B. de Baixo e 
Carriço 

BIDOEIRA Comparticipação na aquisição de terreno 1.400.000$00 

C.C.B. de Baixo e 
Carriço BIDOEIRA Projecto de bancadas, balneários e anexos 495.000$00 

A.C.D. Santa 
Bárbara 

SOUTO 
CARPALHOSA Sede Social – projecto 394.875$00 

G.D.R. Bidoeirense BIDOEIRA Remodelação do Parque Desportivo - Plano 
Estragégico de Pormenor 530.000$00 

A.D.R. da Mata MILAGRES Comparticipação na aquisição de terreno 186.400$00 

C.C.R. de Segodim MONTE REAL Polidesportivo – rebocos interiores e exteriores, 
acabamentos na fachada principal. 

1.275.000$00 

Juventude 
Vidigalense POUSOS Beneficiação de Sede Social 170.312 $00 

 
O apoio atribuído à Associação Recreativa Cultural e Desportiva do Vale do 

Horto fica condicionado à desafectação do terreno por parte da REN. 
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- apoio em materiais de construção : 
 Associação Recreativa e Cultural Valpedrense  – 230 metros de lancil, 

1040 m2 de pavimento em elementos de cimento, 110 m3 de pó de pedra, cimento e areia 
para fechar juntas, para o arranjo exterior do Parque de Lazer, até ao valor máximo de 
1.500.000 $00. 

Grupo Desportivo do Casal Novo (Amor)  –  areia, brita, 300 sacos de cimento, 
500 tijolos 30x20x15; 500 tijolos 30x20x11, para construção da Sede Social, até ao valor 
máximo de   1.000.000 $00. 

Grupo Desportivo de S. Guilherme (Santa Catarina da  Serra) – 2500 blocos 
de cimento 50-15-20; 20 m3 de areia lavada; 75 sacos de cimento; 20 varas de ferro de 
8mm; 20 varas de ferro de 6mm; 12 m3  de brita nº1; 6 baldes de tinta branca para exterior, 
para vedação do Campo de Futebol e arranjos exteriores, até ao valor máximo de 
500.000$00. 

Centro de Convívio e Recreio do Telheiro (Barreira)  – 30 baldes de tinta 
branca; 3 baldes de tinta azul, para pintura exterior do Pavilhão Desportivo, até ao valor 
máximo de 400.000 $00. 

Associação Desportiva Recreativa da Mata (Milagres)  – 100 sacos de 
cimento; 15 m3 de areia lavada; 8 m3 de areia fina para reboco; 220 m2 de Mosaico “Apolo 
Ceramicas” tipo 3320, lote M; 48m2 de Azulejos “Decocer”, 15X15, ref. 0011/003; 48m2 de 
Azulejos “Decocer”, 15X15, ref. 0010/003; 29m2 de Azulejos, faixas 15X15, ref. 0012/003; 
6m3 de areia fina (parque infantil), para acabamentos interiores da Sede Social, até ao valor 
máximo de 750.000 $00. 

Centro Popular e Recreativo de A-do-Barbas (Maceira ) – 14 m3 de brita; 21m3 
de areia, 20 barras de ferro de10mm, 20 barras de ferro de 8mm, 10 barras de ferro de 
6mm, 2 m3 de madeira para cofragem e 50 sacos de cimento, para construção de caixa de 
saltos e zona de lançamentos para a prática do Atletismo, até ao valor máximo de 250.000 
$00. 

Sociedade Columbófila de Leiria (Marrazes) – 1400 tijolos 30X20X15 ou 1000 
blocos 50X20X15; 18 m3 de areia; 12 m3 de brita; 60 sacos de cimento; 40 barras de ferro 
de 10 mm; 20 barras de ferro de 6 mm, para construção do muro envolvente da Sede Social, 
até um valor máximo de 350.000 $00. 

A disponibilização das verbas relativas às obras, será feita através da atribuição 
de 25% do valor total após o início das obras e os restantes 75% após a conclusão das 
referidas obras. 

No que se refere aos apoios financeiros atribuídos para a realização de 
projectos, as verbas serão disponibilizadas após a apresentação do comprovativo de 
despesa e a entrega do projecto para licenciamento na Câmara. 

Relativamente aos materiais de construção atribuídos, eles serão 
disponibilizados logo após a sua aquisição. 

Os apoios financeiros atribuídos para a compra de terrenos, serão 
disponibilizados após a apresentação de documento comprovativo de sua posse (certidão 
de registo na conservatória)." 
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A Câmara analisou o assunto e tendo em conta que no s termos da alínea f) 
do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99 de 14 de S etembro, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio dos Tempos livres e desporto  e que de acordo com a alínea c) 
do n.º 2 do art.º 21.º da citada Lei é competência dos órgãos do município apoiar  a 
construção e conservação de equipamentos desportivo s e recreativos de âmbito local 
e nos termos da alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da  Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 
delibera por unanimidade, atribuir os subsídios de acordo com o mapa acima 
transcrito. 

** 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES 
N.º2497/00 Considerando o referido na exposição seguinte, propõe o Senhor Vereador DR. 
PAULO RABAÇA  que a Câmara Municipal de Leiria, aprove o desenvolvimento do seguinte 
programa de modernização dos clubes desportivos. 

“A Sociedade da informação está aí, deixou de ser possível “sobreviver” sem os 
faxes, computadores, ligação à Internet, telemóvel, etc. Mas a realidade da maior parte dos 
clubes desportivos do nosso Concelho está muito longe deste novo paradigma. As suas 
estruturas são demasiado frágeis para conseguirem avançar no sentido da modernidade. 

Um processo de desenvolvimento deve ser global e a Política seguida pela 
Autarquia de modernização e adaptação dos seus serviços não tem sido acompanhada, ao 
nível dos clubes desportivos, por um igual desenvolvimento. Esta situação levanta o 
problema da comunicação entre estas entidades, isto é, um problema, de velocidade de 
tratamento de informação. Sem meios, os clubes não podem ajudar a Autarquia a alcançar a 
próxima fase de evolução. 

Parece-nos assim imprescindível tomar a iniciativa e  lançar um programa de 
modernização, apoiando os clubes a darem passos no sentido desta nova realidade, bem 
como a poderem dimensionar os seus projectos de forma compatível com os instrumentos 
da nova economia.  

Este documento procura de forma sintética apresentar as principais orientações 
que um programa deste género deve ter. 

Objectivos Gerais Estratégicos : 
- Melhoria da capacidade de comunicação dos clubes com o exterior; 
- Melhoria da qualidade dos serviços de planeamento e organização dos clubes; 
- Integrar as novas tecnologias nos clubes; 
- Modernização administrativa. 
Objectivos do Programa 
- Promover a informatização dos clubes;  
- Promover adesão à Internet e ao correio electrónico;  
- Criar condições para a integração de pessoal na área de organização administrativa, 

atendimento presencial e telefónico; 
- Promover a modernização dos meios de comunicação;  
- Dinamizar e  financiar  protocolos de modernização administrativa e tecnológica. 
Destinatários 
A população alvo deste programa são todos os Clubes do Concelho de Leiria, com 
actividade desportiva. O acesso a este apoio será feito através de um processo de 
candidatura baseado em critérios a definir pela Autarquia. 
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Responsáveis 
A coordenação deste programa está a cargo da Divisão de Juventude, Desporto e Tempos 
Livres, em colaboração com a Divisão de Informática e, procurando ter como parceiro o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional e outras entidades. 
Metodologia 

O Programa será anual e terá inicio em Janeiro de 2001. 
Áreas de apoio 
Consideramos que o programa deve construir-se em quatro áreas distintas: 
1. Informatização  – Aquisição e/ou modernização de Equipamento Informático 

(Hardware e Software).  
2. Internet - Criação e manutenção de página tipo HTML, com correio electrónico 

indexado. 
3. Comunicações  – Aquisição de equipamento telefónico (telefone e fax) e apoio à 

instalação da respectiva linha.  
4. Recursos Humanos  – Apoio à contratação em colaboração com o IEFP e outras 

entidades, de funcionários administrativos e de técnicos de desporto (Área da 
Gestão Desportiva).” 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a s orientações acima 
descritas. 

** 

FÓRUM DE COLECTIVIDADES 
Nº2498/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA foi presente as informações que 
abaixo se transcrevem: 
“Fórum de Colectividades” 
O Fórum de Colectividades irá decorrer no próximo dia 30 de Setembro de 2000, no Auditório 
da Casa do Pessoal da E.C.L. (Empresa de Cimentos de Leiria). 
Tem como objectivos, possibilitar a todos os agentes desportivos uma mais facilitada 
aproximação ao universo normativo do sistema desportivo; familiarizar os clubes com algumas 
noções de direito do desporto; reflectir sobre os modelos de gestão e organização desportiva, 
ao nível das colectividades; promover a divulgação de alguns modelos de gestão de 
instalações desportivas; e aprender os passos essenciais da organização de um evento 
desportivo. 
Os destinatários deste evento são todos os Clubes/Colectividades do Concelho de Leiria, e 
conta com o apoio da Casa do Pessoal da E.C.L., Escola E. B. 2, 3 da Maceira e Jornal de 
Leiria. 
Programa Horário 
Manhã 

9H30 – Recepção dos participantes e entrega das pastas 
1º Painel 
10H00 – “ Organização de Eventos (Desportivos e Culturais)” 
Prelectores:  José Carlos Pires – Presidente da Direcção do Clube Atlético e Cultural da 

Pontinha 
Isabel Rocha – Sport Lisboa e Marinha 
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Debate 
11H30 – Pausa para café 
2º Painel 
11H45 – “ Gestão de Instalações e Equipamentos Desportivos” 

Prelectores – Ginásio Clube Português 
Grupo Desportivo Fabril do Barreiro 
Ginásio Clube do Sul 

Debate 
13H00 – Almoço 

O almoço será servido nas instalações da Escola E. B. 2, 3 da Maceira 
Tarde 
3º Painel 
15H00 – “ Programa de Modernização dos Clubes” 

Prelector: João Paulo Empadinhas – Chefe de Divisão do Desporto da 
Câmara Municipal de Leiria 

Debate 
4º Painel 
16H00 – “ Gestão Financeira, Fiscalidade e Contabilidade de Associações Desportivas” 

Prelector: João Veiga – Técnico da Direcção de Finanças de Leiria 
16H45 – “ A Legislação do Desporto – Noções de Direito para Associações 

Desportivas” 
Prelector: José Manuel Meirim – Assessor do Procurador Geral da República 

e Docente na FMH 
Debate 
17H30 – Encerramento” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA PARA CONSTRUÇÃO DE PA VILHÃO 
DESPORTIVO DA JUVE-LIS - JUVENTUDE DESPORTIVA DO LI S 
N.º2499/00 Pelo Senhor Vereador do Desporto e Juventude foi presente a seguinte 
proposta: 

"PROPOSTA PARA A ELABORAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA 
COM A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

1. INTRODUÇÃO 
A Juventude Desportiva do Lis como entidade desportiva de utilidade pública do Concelho 
de Leiria e uma das mais representativas deste mesmo Concelho, pretende propor à 
Câmara Municipal de Leiria a celebração de um contrato-programa com o objectivo de 
permitir o desenvolvimento de um programa de promoção e desenvolvimento desportivo, 
nomeadamente ao nível dos jovens do Concelho de Leiria. 
2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
O programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se genericamente 
pelo desenvolvimento de planos regulares que fomentem a prática de diversas modalidades 
desportivas, pela divulgação da prática do desporto e pela implementação de projectos de 
melhoria das infra-estruturas e equipamentos desportivos, garantindo: 
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• uma promoção de actividades  sistemáticas durante todo o ano; 
• a realização de competições regulares em diversas localidades do Concelho; 
• acções de formação desportiva junto dos jovens; 
• a promoção de espectáculos desportivos de elevada qualidade; 
• o apetrechamento, modernização e beneficiação das condições das infra-estruturas 

necessárias a esse desenvolvimento desportivo. 
O programa de desenvolvimento desportivo que concretamente a Juventude Desportiva do 
Lis pretende desenvolver assume-se como relevante e importante, dado  que : 
• vai responder às necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e dos 

jovens em particular; 
• vai promover e divulgar a prática do desporto em localidades do Concelho de Leiria e 

também de todo o país; 
• socialmente constitui um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 

âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem como da 
melhoria da qualidade de vida; 

• vai permitir uma ocupação educativa dos tempos livres dos jovens; 
• vai proporcionar uma melhoria das condições dos praticantes e dos espectadores, 

melhorando a qualidade  do património municipal;  
Assim, relativamente ao programa de acção, a Juventude Desportiva do Lis pretende 
garantir, durante os restantes meses do ano de 2000 e o ano de 2001, 
ao nível da promoção de actividades desportivas : 
a) A prática desportiva a 400 jovens  em fase de formação desportiva, distribuídos por : 

- 2 modalidades desportivas (Andebol e Natação) 
-    12 escalões etários  
- durante 10 meses do ano, 

com uma média de : 
-  24 horas de actividade semanal, distribuídas por 5 dias da semana 
- 2 jogos por escalão etário, ao nível dos campeonatos distritais e nacionais 
- participação em vários torneios particulares durante o ano 
- organização de 2 torneios, sendo um internacional 

enquadrados por : 
- 18 técnicos  
- 1 coordenador 
- 1 director desportivo 
- 1 médico 
- 2 massagistas  

e com o apoio de: 
- 4 carrinhas  
- 1 motorista 

b) A prática desportiva a 45  adultos  ao nível do Andebol , distribuídos por : 
- 1 escalão etário (2 equipas Seniores Masculinos e 1 Sénior Feminina) 
- durante 10 meses do ano, 

com uma média de : 
- 20 horas de actividade semanal, distribuídas por 4 dias da semana 
- 3 jogos, ao nível dos campeonatos distritais e nacionais 
- participação em vários torneios particular durante o ano 

enquadrados por : 
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- 3  técnicos  
- 1 médico 
- 2  massagistas, 

ao nível das infra-estruturas  e equipamentos  : 
a) A construção de um Pavilhão Desportivo, permitindo assim uma melhoria das 

condições dos praticantes e dos espectadores e adequando a infra-estrutura às 
exigências dos organismos que regulamentam a construção e as competições nas 
modalidades desportivas de pavilhão, nomeadamente a modalidade de Andebol. 

b) A construção da Sede Social da Juventude Desportiva do Lis, agregada ao Pavilhão 
Desportivo, permitindo aos associados, atletas, dirigentes, técnicos e simpatizantes 
um espaço de convívio e de trabalho. 

c) Aquisição de equipamento para o Pavilhão Desportivo e espaços envolventes, 
nomeadamente salas de musculação, salas para outras actividades físicas, permitindo 
assim melhores condições de preparação física dos atletas do Clube, possibilitando-lhes 
assim uma evolução qualitativa  das suas capacidades, com consequências 
naturalmente positivas ao nível da sua prestação desportiva. 

3. FINANCIAMENTO  
Para assegurar a concretização do programa de promoção e de desenvolvimento desportivo 
descrito, concretamente no que se refere à área das infra-estruturas e equipamentos, a 
Juventude Desportiva do Lis prevê um custo financeiro total de 160.000.000 $00, sendo esta 
verba assegurada da seguinte forma : 

- por autofinanciamento do Clube = 16.000.000 $00 
- por apoios de empresas = 15.000.000 $00 
- por apoios de outras entidades = 129.000.000 $00 

Assim, especificando mais a aplicação desta verba, a Juventude Desportiva do Lis  prevê 
que : 

- para a concretização das acções propostas nas alíneas c), d) e e), o custo 
é de 160.000.000 $00, propondo que a C.M.Leiria conceda um apoio de 
75.000.000 $00 sendo o restante financiamento assegurado através de 
autofinanciamentos, apoios de empresas e de outras entidades. 

A Juventude Desportiva do Lis propõe ainda à Câmara Municipal de Leiria que, a atribuição 
do apoio solicitado seja escalonado da seguinte forma: 

- 12.000.000 $00 até ao dia 15 de Outubro de 2000, correspondente à fase 
de demolição, alteração e aumento da estrutura (execução de duas lajes e 
respectivos pilares do lado Nascente, bem como o enchimento de sapatas 
e de uma laje e respectivos pilares do lado Norte, numa área bruta 
aproximada de 770 m2); 

- 6.000.000 $00 até ao dia 15 de Novembro de 2000, correspondente ao 
aumento final da estrutura (execução de uma laje e respectivos pilares do 
lado Norte numa área bruta de 375 m2 e das diversas escadas de acesso 
à galeria, bancadas e 2º piso); 

- 15.000.000 $00 até ao dia 31 de Dezembro  de 2000, correspondente à 
conclusão Cobertura; 

- 7.500.000 $00 até ao dia 15 de Fevereiro de 2001, correspondente à 
conclusão das paredes de elevação exteriores e interiores em alvenaria 
de tijolo; 

- 7.500.000 $00 até 31 de Março de 2001, correspondente à conclusão 
rebocos em tectos, paredes interiores e exteriores e modificação de 
bancadas; 
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- 6.000.000 $00 até 30 de Abril de 2001, correspondente à conclusão de 
pavimentos interiores (excluindo zona de jogo); 

- 6.000.000 $00 até 31 de Maio de 2001, correspondente à conclusão de 
guardas metálicas e vãos exteriores; 

- 5.000.000 $00 até 30 de Junho de 2001, correspondente à conclusão das 
canalizações de águas, esgotos, electricidade e pinturas; 

- 10.000.000 $00 até 31 de Agosto de 2001, correspondente à conclusão 
do pavimento da zona de jogo e equipamentos desportivos; 

Para comprovar a aplicação do financiamento proposto anteriormente, a Juventude 
Desportiva do Lis propõe-se : 

- apresentar o Relatório de Contas no final da execução do programa 
comprovando detalhadamente as despesas com a implementação das 
actividades definidas nas alíneas c), d) e e) do ponto 2.; 

- apresentar a  realização / concretização das obras previstas alínea c), d) e 
e) do ponto 2.; 

A Juventude Desportiva do Lis compromete-se ainda, face a este apoio da Câmara 
Municipal de Leiria, a : 

- relativamente às alíneas a) e b), a substituir-se à Câmara Municipal de 
Leiria no que se refere à competência da promoção e desenvolvimento 
desportivo ao nível das modalidades de Andebol e Natação; 

- relativamente às alíneas c), d) e e), a disponibilizar gratuitamente 15 horas 
diurnas (entre as 8.30 horas e as 17.30 horas), em horário semanal (2ª a 
6ª feira) a acordar, de ocupação do Pavilhão Desportivo e utilização dos 
respectivos equipamentos desportivos, para a realização de actividades 
desportivas promovidas pela Câmara Municipal de Leiria, ou por outras 
entidades por esta indicada, durante um período de 25 anos contado a 
partir da data de entrada em funcionamento da referida infra-estrutura; 

4. RESULTADOS  DO PROGRAMA 
Ao nível dos resultados esperados com a implementação deste programa de promoção e 
desenvolvimento desportivo, a Juventude Desportiva do Lis  espera : 
1. Que pelo menos 50% dos jovens praticantes continuem a praticar regularmente as 

modalidades desportivas referidas na alínea a) do n.º 2; 
2. Que pelo menos 75% dos adultos praticantes referidos na alínea b) do n.º 2 continuem 

a praticar regularmente a modalidade de Andebol; 
3. Aumentar o número de jovens praticantes desportivos, essencialmente ao nível das 

modalidades de Andebol e Natação; 
4. Melhorar a qualidade do serviço prestado aos espectadores que assistem aos 

espectáculos desportivos, aumentando o número de cidadãos que vão assistir aos 
jogos; 

5. PRAZO GLOBAL DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
A Juventude Desportiva do Lis propõe-se executar este programa até ao dia 31 de Agosto 
de 2001, com a seguinte calendarização : 

- a execução do previsto em a) e b) até 31 de Julho de 2001; 
- a execução do previsto em c), d) e e) até 31 de Agosto de 2001;" 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a minuta  do Contrato-
Programa acima transcrito e conferir poderes à Ex.m a Senhora Presidente para 
outorga do mesmo em representação da Câmara Municip al. 
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PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COM ES COLA SECUNDÁRIA 
AFONSO LOPES VIEIRA 
N.º2500/00 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ATRIBUIÇÃO DE UMA HABITAÇÃO SOCIAL NA FREGUESIA DE COIMBRÃO 
N.º2501/00 Presente a seguinte informação/proposta: 

"INFORMAÇÃO/PROPOSTA 
No âmbito do “Programa de Realojamento” em curso, e atendendo aos 

pressupostos do mesmo, foram estudadas as famílias inscritas para habitação social, com 
residência na freguesia de Coimbrão. 

Propõe-se assim, em articulação com a Junta de Freguesia, que a habitação 
social – T3, recentemente construída no lugar de Pedrógão, seja atribuída à família de José 
Augusto Ferreira Carreira, relativamente à qual se junta informação social. 

O regime de atribuição desta habitação, rege-se pelo estipulado no Decreto Lei 
nº 166/93 de 07 de Maio. 

A renda mensal, inicialmente estipulada, será no valor de 4.060$00 (quatro mil e 
sessenta escudos) , propondo-se que o contrato de arrendamento seja celebrado a partir de 
01 de Novembro de 2000. 

INFORMÇÃO SOCIAL 
1. AGREGADO FAMILIAR  
A – José Augusto Ferreira Carreira, 40 anos de idade, operário; 
B – Maria Helena dos Santos Moreira Carreira, 38 anos de idade, doméstica; 
C – Marisa Moreira Carreira, 16 anos, estudante (7º ano); 
D – Dora Sofia Moreira Carreira, 15 anos, estudante (8º ano); 
E – Nuno Ezequiel Moreira Carreira, 14 anos, estudante; 
2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO ECONÓMICA 
José Augusto e Maria Helena são casados entre si, tendo três filhos – Marisa, Dora e Nuno. 
Todos os filhos são estudantes, embora a Marisa esteja a tentar arranjar colocação 
profissional. 
José Augusto, com a profissão de operário, está incapacitado temporariamente, auferindo o 
respectivo subsídio no valor de 38.483$00 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três 
escudos). 
Esta família é beneficiária do Rendimento Mínimo Garantido, de onde lhe acresce o valor de 
45.000$00 (quarenta e cinco mil escudos). 
O rendimento “per capita” situa-se nos 16.700$oo (dezasseis mil e setecentos escudos). 
3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO HABITACIONAL  
Esta família vive no lugar de Coimbrão, junto à Estrada Nacional 109-9. 
O alojamento é extremamente precário, sem condições mínimas de conforto e salubridade. 
O alojamento é de madeira (casa pré-fabricada, usada e adquirida por esta família), 
implantada em terreno particular cedido temporariamente. É constituído por cinco divisões, 
incluindo três quartos, sala cozinha e, casa de banho rudimentar. Não dispõe de 
electricidade, e apenas têm água canalizada desde 1994, data em que a Câmara Municipal, 
subsidiou a instalação do ramal de água. 
O alojamento está muito degradado, sofrendo infiltrações (quando chove) em todo o espaço. 



 

CMLeiria/Acta n.º 33 de 2000.09.20 

.001610-(57)

4. PROPOSTA DE REALOJAMENTO  
Atendendo à precariedade das actuais condições de alojamento aliadas aos baixos recursos 
económicos, a atribuição de uma habitação social, será uma condição facilitadora para a 
melhoria da qualidade de vida desta família." 

A Câmara delibera, por unanimidade atribuir à famíl ia de José Augusto 
Ferreira Carreira a habitação social – T3, construí da recentemente no lugar de 
Pedrógão, celebrando-se o contrato de arrendamento a partir de 01 de Novembro de 
2000 sendo a renda mensal de 4.060$00 (quatro mil e  sessenta escudos). 

** 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO/PAII PARA FREGUESIA DE MILA GRES 
N.º2502/00 A minuta de protocolo de cooperação, proposto pelo Centro de Saúde Arnaldo 
Sampaio, destina-se a fazer parte do dossier de candidatura ao Projecto de Apoio Integrado 
a Idosos, para a freguesia de Milagres. 

Na sequência do despacho dado pela Sra. Presidente, à minha informação 
anterior, em anexo, proponho que a C.M.L. subscreva o protocolo em anexo. 

O dossier de candidatura ao Projecto, tem de ser entregue no Serviço Sub-
Regional de Segurança Social e na Administração Regional de Saúde até ao final do mês de 
Setembro. 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
Compromete-se a Câmara Municipal de Leiria a cooperar com o Projecto de 

Apoio Integrado a Idosos (PAII), na freguesia dos Milagres, cuja entidade promotora é o 
Centro de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio, especificamente no Projecto de Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD), que tem a duração de dois anos com início previsto para 2001, 
proporcionando pequenas adaptações de habitação (como por exemplo: rampa de acesso, 
adaptação de casas de banho, etc.), em situações de grave carência sócio-económica, 
devidamente rasteadas pelas Técnicas de Serviço Social da Câmara Municipal e do Centro 
de Saúde Dr. Arnaldo Sampaio. 

Compromete-se, ainda, a contribuir de acordo com as necessidades da Junta de 
Freguesia dos Milagres e do montante envolvido, nas obras de adaptação para arranque 
das actividades do Serviço de Apoio Domiciliário, em instalações cedidas provisoriamente 
pela Junta de Freguesia  até conclusão das obras para o mesmo efeito pelo Instituto de 
Solidariedade dos Milagres. 

Dará, também, a Câmara Municipal o seu apoio em actividades de lazer e 
convívio, tais como transporte e cedência de espaços para exposições. 

Será dada continuidade a este apoio, após o termo do PAII, no mesmo âmbito 
de intervenção." 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a subscr ição do Protocolo de 
Cooperação, proposto pelo Centro de Saúde Arnaldo S ampaio com vista a fazer parte 
do dossier de candidatura ao Projecto de Apoio Inte grado a idosos, para a freguesia 
de Milagres. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

GEMINAÇÕES 
N.º2503/00 No seguimento da deliberação de 2000-08-02 sobre a delegação desta Câmara 
que se desloca a Halton para a celebração do 3º.Aniversário da geminação, atendendo à 
remodelação verificada na gestão do Halton College, instituição que teve grande 
aproximação com a Escola Profissional de Leiria e que foi o elo de ligação para se alcançar 
a geminação, foi considerado pelo Dr. Vitor Lourenço, vereador da Educação, de grande 
interesse a inclusão da Directora da Escola Profissional na delegação para se inteirar das 
alterações verificadas no Halton College com vista ao reatamento de acções de intercâmbio 
entre os dois estabelecimentos de ensino. 

Ainda por sugestão do vereador da Educação, atendendo ao papel 
desempenhado pelo município de Halton referente aos estabelecimentos de ensino 
sediados na sua área geográfica, será vantajoso para os serviços de Educação desta 
Câmara a inclusão da Drª. Emília Francisco, Chefe de Divisão daqueles Serviços, para, “in-
loco”, se inteirar da metodologia aplicada. 

Para assinalar a comemoração do 3º.Aniversário da geminação Halton-Leiria, irá 
ser inaugurada naquela cidade, na “Biblioteca de Halton Lea” uma exposição da artista Irene 
Gomes, subordinada ao tema “O MEU PAÍS, A NOSSA CULTURA”. Tratando-se de uma 
manifestação cultural de inegável valor, será de todo o interesse incluir a artista  na 
delegação oficial, bem como mandar elaborar um desdobrável bilingue (português-inglês) 
para apresentação aos munícipes de Halton da aludida exposição. 

Face ao interesse de a delegação desta Câmara, que se desloca a Halton 
para participar na comemoração do 3º.Aniversário da  geminação, em incluir a 
Directora da Escola Profissional de Leiria, a Chefe  de Divisão dos Serviços de 
Educação da Câmara e a artista Irene Gomes, autora da exposição “O MEU PAÍS, A 
NOSSA CULTURA”, a Câmara delibera, por unanimidade,  incluir na delegação oficial 
estes elementos e suportar os encargos resultantes das respectivas viagens, bem 
como do desdobrável para apresentação da exposição.  

** 

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: 

- ENQUADRAMENTO TÉCNICO DAS ACTIVIDADES DO PROGRAMA 
“FÉRIAS SEM LIMITES” 

- GALARIA 57 - DESLOCAÇÃO AO BRASIL 
- JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR- INDEMNIZAÇÃO 
- DIA EUROPEU SEM CARROS 
- SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS NAS COLECTIVIDADES DO "DIA 

EUROPEU SEM CARROS"-PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO EVENTO 
- REGULAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS - 

ALTERAÇÕES 

** 
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ENQUADRAMENTO TÉCNICO DAS ACTIVIDADES DO PROGRAMA “ FÉRIAS SEM 
LIMITES” 
N.º2504/00 Sendo o enquadramento técnico das actividades (animação no Parque de 
Campismo e animação de Praia) regulares do Programa “Férias sem Limites” assegurado 
por monitores disponibilizados pelo NEL – “Núcleo de Espeleologia de Leiria”, propõe o 
Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA que seja paga a verba correspondente ao mês de 
Julho no valor de 720 000$00 (Setecentos e vinte mil escudos) correspondente a 960 horas 
de actividades. 

A Câmara considerando que nos termos da alínea f) d o n.º 1 do art.º 13.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios di spõem de atribuição no domínio 
(Tempos livres e desporto)  e que de acordo com a alínea b) do n.º 2 do art.º 21.º da 
citada Lei é competência dos órgãos do município (Apoiar actividades desportivas e 
recreativas de interesse municipal)  e nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º d a 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro delibera por unan imidade atribuir um subsídio de 
720.000$00 ao NEL – Núcleo de Espeleologia de Leiri a, para comportar as despesas 
com os seus monitores nas actividades regulares do programa “Férias sem Limites” 
que tiveram lugar na Praia do Pedrógão. 

** 

GALERIA 57 - DESLOCAÇÃO AO BRASIL 
N.º2505/00 A Senhora Presidente  informa todos os presentes que vai haver uma 
deslocação ao Brasil, organizada pela Galeria 57, referente ao evento cultural "Leiria, Belo 
Horizonte - Um encontro de Culturas" e que a Câmara foi convidada para se fazer 
representar. Mas na impossibilidade da sua presença, perguntou aos presentes se algum 
estaria interessado em fazer parte da Comitiva. 

A Câmara delibera, por unanimidade, fazer represent ar-se pelos Senhores 
Vereadores Eng.º Pedro Faria e Dr. Acácio Santos. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR - INDEMNIZAÇÃO 
N.º2506/00 Para a boa execução das obras de beneficiação e remodelação da Estrada Toco 
– Casal Novo, na freguesia de Amor, era necessário proceder a algumas demolições e 
reconstruções de muros e mesmo da edifícios. Nalguns casos os proprietários não 
chegaram a acordo com a Câmara na fase anterior ao início das obras, tendo, porém, num 
caso ou noutro, com a intervenção directa da junta de freguesia, sido possível concluir um 
acordo no decurso das obras. Foi o que aconteceu com dois proprietários, os quais, no 
entanto, quiseram negociar directamente com a Junta de Freguesia de Amor a 
indemnização e o seu valor. 
A Câmara, através do Departamento de Obras Municipais e do vereador responsável pelas 
Comunicações e Transportes, acompanhou o processo negocial. 
A JF de Amor acordou uma indemnização de esc.: 900 contos (novecentos contos) a 
Joaquim Lourenço Antunes e uma indemnização de 200 contos (duzentos contos) a 
Laurinda de Jesus Passagem, totalizando 1.100 contos (mil e cem contos). 
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Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar com 
os valores da indemnização e, considerando que é at ribuição dos municípios e 
competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 
investimentos no domínio da rede viária de âmbito m unicipal (alínea a) do n.º 1 do 
art.º 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro) e é competência da câmara  criar, 
construir e gerir redes de circulação e de transpor tes (alínea f) do n.º 2 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro) e considerando q ue os cidadãos a indemnizar 
pretenderam acordar directamente com a Junta de Fre guesia de Amor, a Câmara 
delibera, nos termos da alínea b) do n.º 6 do supracitado art.º 64.º, atribuir um 
subsídio de 1100 contos à Junta de Freguesia de Amo r para poder proceder ao 
pagamento das indemnizações. 

** 

DIA EUROPEU SEM CARROS 
N.º2507/00 A cidade de Leiria prepara-se para receber, no primeiro ano que o evento se 
estende a Portugal, o Dia Europeu sem Carros. Acontecimento de importância europeia, ao 
qual aderiram mais de 800 cidades, e com ampla cobertura em todos os meios de 
comunicação nacional, tem como palco natural a área central da cidade. No âmbito deste 
dia foram programadas várias actividades, sendo necessário proceder a alterações ao 
trânsito com alguma antecedência, de forma a permitir a preparação dessas actividades. 

Dia 22 de Setembro (alterações a entrar em vigor desde as 0h00) 
� Proibição de estacionamento na Avenida Heróis de Angola, Rua de São 

Francisco, Largo José Lúcio da Silva, Rua Américo Cortez Pinto e a Rua 
Coronel Teles Sampaio Rio 

Dia 21 de Setembro (alterações a entrar em vigor a partir das 19h00). 
� Fecho dos Parques de Estacionamento, reservados para as actividades do 

Dia Europeu sem Carros e para os parques de estacionamento de 
conveniência (apoio às cargas e descargas da zona interdita ao trânsito): 

� da Praça Goa, Damão e Diu; 
� do Largo 5 de Outubro de 1910; 
� do Edifício da Companhia Leiriense de Moagem. 

A Câmara, face à informação delibera, por unanimida de, concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à informação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS NAS ACTIVIDADES DO "DI A EUROPEU SEM 
CARROS" - PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO EVENTO 
N.º2508/00 Leiria foi uma das cidades portuguesas convidadas a aderir à actividade "Na 
Cidade, sem o meu carro!". Considerando a importância do evento foi estabelecido um 
programa de animação, que pretende atrair as pessoas à área interdita ao trânsito. 

Deste programa, algumas actividades comportam potenciais riscos para os 
participantes, ainda que reduzidos. Propõem-se para as actividades constantes da tabela, o 
estabelecimento de um seguro com as seguintes características: 
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� Despesas de tratamento - no montante de um milhão de escudos 
(1.000.000$00); 

� Morte e invalidez - no montante de dez milhões de escudos (10.000.000$00). 
 

ACTIVIDADE HORA LOCAL PÚBLICO N.º 
PARTICIPANTES 

Peddy paper Júnior-Descobrir o 
património 

9H00 Zona sem trânsito 2.º e 3.º Ciclos 50 

Kaiak Polo  Rio Lis  48 
Matraquilhos humanos  Largo Goa, Damão e 

Dio 
  

Street Basket 10H00-13H00 Estacionamento 
Rodoviária 

Geral  

Actividades Radicais 15H00-18H00   270 
Jogos Tradicionais  J. Luís de Camões   
Remo Indoor     
Experiências Ciência Divertida Várias Largo J. Lúcio Silva Vários graus de 

ensino 
150 

   Total 518 
A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  realização do 

seguro, de acordo com os valores indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

REGULAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS - ALTERAÇÕES 
N.º2509/00 Presente a alteração ao Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias, nos 
seus artigos 1.º, 3.º, 5.º, 11.º e 13.º , que passam a ter a seguinte redacção: 

“ART.º 1.º  
DESTINO 

A Zona industrial da Cova das Faias, definida no loteamento anexo, destina-se a instalação 
de unidades industriais. 
Poderão também ser instalados armazéns e oficinas, bem como outras construções 
compatíveis com as disposições do Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria para 
este tipo de espaço. 
De acordo com a memória descritiva da ZICOFA estão previstas áreas destinadas a 
Equipamentos e Serviços. 

ART.º 3.º 
CARACTERIZAÇÃO DE LOTES 

1- ................................ 
2- ................................ 
3- ................................ 
4- ................................ 
5- Não é permitida a constituição de propriedade horizontal nas edificações que vierem a 
ser construídas nos lotes. 



 

CMLeiria/Acta n.º 33 de 2000.09.20 

.001615-(62)

ART.º 5.º 
VENDA, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1- A venda dos lotes será feita em hasta pública a qual deverá ser previamente anunciada 
em edital da C.M.L. e através de anúncios públicos em jornais regionais e dois de carácter 
nacional. 

1.1- Na hasta pública, os residentes ou empresários e empresas instaladas na área 
da freguesia de Marrazes têm direito a preferir na adjudicação de qualquer lote. 

1.2- As preferências devem ser exercidas nos dois minutos que se seguem à última 
oferta. 

1.3- Uma vez exercido o direito de preferência, o leilão prosseguirá apenas entre o 
licitante que fez a última oferta e o preferente ou preferentes enquanto aquele 
cobrir as ofertas anteriores e enquanto haja algum preferente para a sua última 
oferta. 

1.4- O lote será adjudicado ao licitante se nenhuma preferência for exercida sobre a 
sua última oferta. 

1.5- Se, exercida a preferência, o licitante não subir o lanço, o lote será adjudicado 
ao preferente, se for único, ou o leilão prosseguirá entre os preferentes ao último 
lanço oferecido. 

2- ........................ 

3- ........................ 

ART.º 11.º 
DESTINO 

As áreas de equipamento e / ou serviços são constituídas por quatro lotes: 
1- Lotes A e B destinados a equipamentos e /ou serviços diversos, compatíveis e de 
apoio ao loteamento industrial. 
2- Lote C destinado preferencialmente a restauração podendo conter outros 
equipamentos e / ou serviços, compatíveis e de apoio ao loteamento industrial. 
3- Lote D destinado à instalação de reservatórios de abastecimento de água e à área de 
enquadramento paisagístico respectivo. 

ART.º 13.º 
OCUPAÇÃO DOS LOTES 

A ocupação dos lotes com construção e áreas cobertas, far-se-á de acordo com as 
seguintes regras: 

1- ........................ 

2- ........................ 

3- ........................ 

3.1- A área das caves destinadas a estacionamento ou arrumos não é 
considerada para a determinação da “Área de Construção”. 

3.2- É permitida a construção de caves destinadas a qualquer outro fim que o 
proprietário do lote entenda dar-lhes, desde que a topografia do terreno o 
permita, sendo as suas áreas, neste caso, consideradas de construção e 
contabilizadas no cômputo total da “Área de Construção Máxima”. 
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4- ....................... 

5- A cércea máxima deverá obedecer aos limites estipulados no Regulamento do Plano 
Director Municipal de Leiria. 

6- O volume de construção máximo acima da cota de soleira será o constante do quadro de 
síntese, com excepção de instalações técnicas devidamente justificadas. 

7- ............................. 

8- ............................. 

9- ............................. 

10- ........................... 

11- ...........................” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de: 

1- aprovar as alterações ao Regulamento da Zona Ind ustrial da Cova das 
Faias acima transcritas; 

2- dar conhecimento da presente deliberação à Junta  de Freguesia de 
Marrazes para aprovação das referidas alterações; 

3- transcrever em Acta o presente Regulamento com a s devidas 
alterações. 

"ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS 
REGULAMENTO 

ARTº 1º 
DESTINO 

A Zona Industrial da Cova das Faias, definida no loteamento anexo, destina-se a Instalação 
de unidades industriais. 
Poderão também ser instalados armazéns e oficinas, bem como outras construções 
compatíveis com as disposições do Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria para 
este tipo de espaço. 
De acordo com a memória descritiva da ZICOFA estão previstas áreas destinadas a 
Equipamentos e Serviços. 

ART.º 2º 
CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS 

Empresas nacionais ou estrangeiras devidamente licenciadas e que obedeçam a todos os 
requisitos exigidos pela legislação em vigor, nomeadamente ao controlo de poluição sonora, 
líquida, gasosa ou resíduos sólidos. 
É proibida a instalação nesta Zona Industrial de indústrias consideradas poluentes ou como 
sendo tóxicas ou perigosas de acordo com a respectiva legislação. 
As indústrias que produzem efluentes no processo de fabrico têm que apresentar estudos 
do seu pré-tratamento, para apreciação aquando da apresentação de candidatura. 
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ART.º 3º 
CARACTERIZAÇÃO DE LOTES 

1– Os lotes, de acordo com a divisão estabelecida no projecto de loteamento anexo a 
este regulamento, destinam-se às actividades definidas no Art.º 1º. 
2– Dentro do perímetro da Zona Industrial, assim como na zona de protecção são 
proibidas construções destinadas à habitação com excepção das existentes. 
3– Todas as unidades deverão dispor, dentro da área do respectivo lote, de locais para a 
carga e descarga de mercadorias, não se permitindo essa operação na via pública. 
4– A execução dos ramais de ligação às redes de infra-estruturas será da 
responsabilidade dos proprietários dos lotes, devendo para o efeito contactar-se 
directamente as entidades competentes. 
5– Não é permitida a constituição de propriedade horizontal nas edificações que vierem a 
ser construídas nos lotes. 

ART.º 4º 
CANDIDATURAS 

1– O processo de candidatura deverá ser apresentado à C.M.L., devidamente instruído 
de acordo com o formulário a fornecer pela C.M.L., e obedecer aos nº 2 e 3. 
2– Declaração de conhecimento do presente regulamento e aceitação das condições 
estabelecidas. 
3– As candidaturas deverão ser presentes até ao início da hasta pública, reservando-se o 
direito à C.M.L. de recusar aqueles que não satisfizerem os requisitos do presente 
regulamento. 
4– No caso de anulação de venda a C.M.L. e a J.F.M. não se obrigam ao pagamento de 
qualquer indemnização ao comprador. 

ARTº 5º 
VENDA, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1– A venda dos lotes será feita em hasta pública a qual deverá ser previamente 
anunciada em edital da C.M.L. e através de anúncios públicos em jornais regionais e dois de 
carácter nacional. 

1.1 - Na hasta pública, os residentes ou empresários e empresas instaladas na área 
da freguesia de Marrazes têm direito a preferir na adjudicação de qualquer lote. 

1.2 - As preferências devem ser exercidas nos dois minutos que se seguem à última 
oferta. 

1.3 - Uma vez exercido o direito de preferência, o leilão prosseguirá apenas entre o 
licitante que fez a última oferta e o preferente ou preferentes enquanto aquele 
cobrir as ofertas anteriores e enquanto haja algum preferente para a sua última 
oferta. 

1.4 - O lote será adjudicado ao licitante se nenhuma preferência for exercida sobre a 
sua última oferta. 

1.5 - Se, exercida a preferência, o licitante não subir o lanço, o lote será adjudicado 
ao preferente, se for único, ou o leilão prosseguirá entre os preferentes ao último 
lanço oferecido. 

2- O preço de venda é o que se vier a formar por licitação, acima do preço base definido 
pela C.M.L.. 
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3– O pagamento deverá ser feito da seguinte forma: 
• 5% a título de sinal, no acto da licitação, com a adjudicação. 
• 45% do valor da venda na data da assinatura do contrato de compra e venda, o qual 

deverá ocorrer logo que a C.M.L. o determine, em data que deverá ser comunicada ao 
comprador com pré-aviso mínimo de 10 dias. 

• 50% no acto de assinatura da escritura de compra e venda, que será realizada, por 
iniciativa da C.M.L. a partir do momento em que o lote seja disponibilizado. 

ARTº 6º 
PRAZOS DE EXECUÇÃO E PENALIZAÇÕES 

1– 
a) Após a assinatura da escritura deverá ser apresentado no prazo de um ano o projecto 

devidamente instruído e documento comprovativo de entrega do projecto na 
(DRCCRC). 

b) O início de construção da unidade deverá ter lugar até um ano após a aprovação do 
processo pelas entidades competentes. 

c) A obra deverá ser presente à vistoria até dois anos após o início da construção. 
2– O não cumprimento do estabelecido na alínea a) do número anterior implica o 
pagamento de uma indemnização de 5% do valor da venda do lote por cada período de 
fracção de 30 dias, e por um prazo máximo de 6 meses. 
3– O não cumprimento do estabelecido na alínea b) do número 1 implica o pagamento de 
uma indemnização de 10% do valor da venda do lote por cada período ou fracção de 90 
dias, até ao máximo de um ano. 
4– O não cumprimento do estabelecido no nº 1, até 3 anos, implica perda de propriedade 
do lote sem direito a qualquer indemnização seja a que titulo for, e o lote reverterá para a 
Junta de Freguesia de Marrazes. 
5– As indemnizações a que se referem os números anteriores vencer-se-ão e deverão 
ser pagas mensalmente, sendo o seu valor acrescido de 50% no caso de não pagamento 
pontual. 

ARTº 7º 

1– Até que todos os lotes sejam vendidos, os negócios jurídicos de transmissão de 
propriedade de lotes e benfeitorias neles existentes, só serão permitidos desde que 
devidamente autorizados, caso a caso, pela C.M.L e J.F.M.. 
2– Depois de todos os lotes vendidos, a transmissão de propriedade  carece de mero 
conhecimento prévio da C.M.L e da J.F.M.. 
3– Em qualquer dos casos a C.M.L e a J.F.M. gozarão de direito de preferência na 
transação. 
4– A alienação a favor de terceiros obriga o comprador ao total cumprimento do presente 
regulamento. 

ART.º 8º 
ZONAMENTO 

Para efeitos do presente regulamento, o loteamento é constituído pelas seguintes zonas, 
delimitadas na Planta de Zonamento: 
A – Zonas Verdes 
B – Zona de equipamento e / ou serviços 
C – Zona de lotes industriais 
D – Zona de espaços públicos 
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ZONAS VERDES 

ARTº. 9º 
CONDIÇÕES GERAIS 

1– Não é permitida uma taxa de impermeabilização do solo superior a 10%. 
2– É interdita a execução de quaisquer construções particulares. 
3– Não é permitido destinarem-se estas zonas, quer parcialmente quer na sua totalidade, 
a usos e funções diferentes das previstas no presente regulamento, nem estabelecerem-se 
novos usos ou funções que de alguma forma comprometam aqueles. 
4– É interdito o derrube ou destruição de vegetação autóctone existente nestas zonas. 
5– Qualquer equipamento de utilidade pública a instalar só o poderá ser se acordado 
entre a J.F.M., C.M.L e CCRC. 
6– Não é permitido qualquer acção que comprometa a estabilidade biofísica, a qualidade 
dos solos ou das águas superficiais e subterrâneas. 

ARTº 10º 
USOS E FUNÇÕES 

1- Faixa envolvente do loteamento industrial localizada a sul, sudeste e norte. Deverá 
desempenhar, dominantemente, funções de protecção biofísica, enquadramento e inserção 
paisagística. Deverá constituir igualmente, protecção e amortecimento de efeitos de poluição 
atmosférica e sonora. 
2– Zona verde localizada a norte/noroeste que engloba linha de água e zona 
depressionária envolvente. Deverá desempenhar funções de protecção biofísica e, garantir 
a livre circulação das águas e promover o continum naturale. Poderá suportar usos 
extensivos de recreio e lazer, que não impliquem alterações à topografia. 
3– Zona verde de encosta localizada no “centro” do loteamento englobando as áreas com 
declives superiores a 25%. Deverá desempenhar funções de protecção biofísica, 
salvaguardando principalmente a estabilidade dos solos. Poderá suportar usos extensivos 
de recreio e lazer que não impliquem alterações à topografia. 
4– Faixa arborizada nos arruamentos. Deverá desempenhar funções de continum 
naturale e amenização climática a edifícios, estacionamentos e passeios. 

ZONA DE EQUIPAMENTO E / OU SERVIÇOS 

ARTº 11º 
DESTINO 

As áreas de equipamento e / ou serviços são constituídas por quatro lotes: 
1– Lotes A e B destinados a equipamento e / ou serviços diversos, compatíveis e de 
apoio ao loteamento industrial. 
2– Lote C destinado preferencialmente a restauração podendo conter outros 
equipamentos e / ou serviços, compatíveis e de apoio ao loteamento industrial. 
3– Lote D destinado à instalação de reservatórios de abastecimento de água e à área de 
enquadramento paisagístico respectivo. 

ZONA DE LOTES INDUSTRIAIS 

ARTº 12º 
CONSTITUÍÇÃO 

1 – A zona de lotes industriais é constituída pelas áreas destinadas à instalação  das 
unidades referidas no Art.º 1º. 
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2 – Será permitida a junção de dois ou mais lotes, ficando a construção condicionada ao 
estabelecido no Art.º. 13º. 

ARTº 13º 
OCUPAÇÃO DOS LOTES 

A ocupação dos lotes com construção e áreas cobertas, far-se-á de acordo com as 
seguintes regras: 
1– A área de implantação máxima será a constante do quadro de síntese, nunca 
ultrapassando 50% da área do lote. 
2– Os afastamentos mínimos das construções aos limites dos lotes são os estabelecidos 
na planta de trabalho, salvo serviços de portaria. 
3– O número máximo de pisos acima da cota de soleira é de 2, podendo admitir-se a 
introdução de caves para estacionamento e arrumos quando a topografia do terreno o 
permitir. 

3.1 - A área das caves destinadas a estacionamento ou arrumos não é considerada 
para a determinação da “Área de Construção”. 

3.2 - É permitida a construção de caves destinadas a qualquer outro fim que o 
proprietário do lote entenda dar-lhes, desde que a topografia do terreno o 
permita, sendo as suas áreas, neste caso, consideradas de construção e 
contabilizadas no cômputo total da “Área de Construção Máxima”. 

4– As áreas de construção máximas serão as constantes do quadro de síntese. 
5– A cércea máxima deverá obedecer aos limites estipulados no Regulamento do Plano 
Director Municipal de Leiria. 
6– O volume de construção máximo acima da cota de soleira será o constante do quadro 
de síntese, com excepção de instalações técnicas devidamente justificadas. 
7– A cota de implantação do piso térreo das construções é a constante da planta de 
síntese, admitindo-se uma variação de 0,50m. 
8– Dentro de cada lote deverá existir uma área mínima de estacionamento equivalente a 
1 lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção.  
Quando a área de construção for superior a 1000 m2 a área de estacionamento obrigatório 
é equivalente a 1 lugar por cada 100 m2 de área bruta de construção. 
9– A impermeabilização máxima não poderá exceder 85% da área do lote. 
10– Não é permitida a instalação de espécies como acácia spp, eucaliptus spp, populus 
spp e ailanthus spp, a menos de 30 m de infra-estruturas, edifícios e muros. 
11– No caso da junção de lotes as áreas de implantação e construção máximas não 
podem exceder o somatório das áreas previstas para cada lote. 

ZONA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

ARTº 14º 
CONSTITUIÇÃO 

A zona de espaços públicos é constituída pela rede viária, estacionamentos, passeios, 
variante Norte e nó de acesso à auto-estrada. 

ARTº 15º 
CARACTERÍSTICAS DA REDE VIÁRIA E ESTACIONAMENTO 

A rede viária a executar terá as características indicadas no projecto e ficará dimensionada 
para permitir o transito a viaturas pesadas e o respectivo estacionamento. 
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ARTº 16º 
CARACTERÍSTICAS DOS PASSEIOS 

Os passeios a executar terão as características indicadas no projecto e foram 
dimensionados de modo a permitir a colocação de caldeiras para a plantação de árvores, 
sem prejudicar a circulação de peões. 

INFRA-ESTRUTURAS E CONTROLO AMBIENTAL 

ARTº 17º 
REDES E INFRA-ESTRUTURAS 

São da responsabilidade da C.M.L. a execução e manutenção das infra-estruturas 
urbanísticas da Zona Industrial, nomeadamente no que se refere a arruamentos, espaços 
públicos, zonas verdes, redes de abastecimento de água, energia eléctrica, redes 
telefónicas, redes de drenagem de esgotos e águas pluviais. 

ART.º 18º 
TRATAMENTO DE ESGOTOS E EFLUENTES 

1– É da responsabilidade das unidades a instalar na zona, o tratamento e controlo de 
todos os resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, bem como a eliminação de cheiro, ruídos e 
outras formas de degradação ambiental. 
2– O disposto no número anterior abrange os efluentes líquidos, que só poderão ser 
lançados na rede geral após o conveniente tratamento. 
3– A C.M.L. poderá impor, ouvida a DR. do Ambiente, outros condicionamentos que 
entender necessários quer á instalação, quer á laboração das unidades, tendo em vista a 
manutenção do equilíbrio ambiental da zona e sua envolvente. 
4– A licença de ocupação das diversas unidades industriais só será passada após a 
execução dos esgotos e respectivas estações de tratamento. 

ARTº 19º 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

1– A C.M.L. construirá previamente uma ETAR a qual receberá os efluentes sanitários e 
outros efluentes líquidos dentro dos parâmetros legais. 
2– Vigorará o princípio do Poluidor–Pagador pelo que será estabelecido um preço para 
recepção e tratamento dos efluentes em função do nível de poluição. 

ARTº 20º 
ALTERAÇÕES 

A C.M.L. e J.F.M. poderão alterar, da forma que entenderem por conveniente e sempre que 
se justifique, este Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias, bem como o 
loteamento ou quaisquer projectos de infra-estruturas, sem necessidade de consentimento 
dos adquirentes , desde que as alterações não interfiram com os lotes adquiridos. 

ARTº 21º 
DÚVIDAS DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 

A resolução de quaisquer dúvidas de interpretação e/ou aplicação deste regulamento será 
sempre da competência e responsabilidade da C.M.L..” 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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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 catorze 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 dias do mês de Setembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 


