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ACTA N.º 27 
Aos dezanove dias do mês de Julho 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 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por ACÁCIO MONTEIRO DOS 
SANTOS, Chefe de Secção.. 

** 

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

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador ENG.º FERNANDO 
BRITES CARVALHO, não esteve presente na reunião. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.07.05 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

ORDEM DE TRABALHOS PARA A REUNIÃO A REALIZAR NO DIA  19 DE JULHO DE 
2000 

PONTO NÚMERO UM 

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

838/69 MANUEL DA MOTA 
760/72 HENRIQUE GONÇALVES 

1406/81 AFONSO COELHO CARDEIRA E OUTRO 
375/90 ANA PAULA CONFRARIA VARATOJO E OUTRO 
438/91 UNIPOL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

1350/91 IVO LOPES DUARTE MOLEIRINHO 
2037/91 DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO 
1632/95 ARMANDO DIAS DA COSTA 

146/97 CONSTRUÇÕES ROMÃO & MONIZ, LD.ª 
219/97 MANUEL DA SILVA ANTUNES 

51/98 HECLARO - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, LD.ª 
272/98 JOSÉ MANUEL CAPRISTANO DOS SANTOS 
810/98 CONSTRUÇÕES VÉSTIA, LD.ª 

1193/98 LUÍS GONZAGA VIEIRA SANTOS 
442/99 FERNANDO MARTINS COELHO 
777/99 DULCE MARI RIBEIRO 
842/99 OURILIZ - SOC. CONSTRUÇÕES, LD.ª 
875/99 MAGNO MENDES FERREIRA 
953/99 MANUEL RAMOS PEDROSA 

1148/99 QUIMLENA - CONSTRUÇÕES. LD.ª 
1259/99 FIRMA ROSAL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LD.ª 
1288/99 OBRINEVES - IMOB. E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LD.ª 
1295/99 JOSÉ CARLOS LOPES OLIVEIRA FELIZARDO 
1389/99 BENSIL - BENS IMOBILIÁRIOS, C. EXPORTAÇÃO, LD.ª 
1547/99 EVA MIRA QUIAIOS 
1550/99 O REPASTO DO EVARISTO - IND. HOTELEIRA, LD.ª 
1698/99 COSTA, GAMEIRO & FILHOS, LD.ª 

191/2000 MANUEL CARLOS DOMINGUES 
241/2000 MARIA JOSÉ COSTA CLEMENTE E OUTRO 
289/2000 ALBINO GASPAR DA COSTA 
290/2000 ALBINO GASPAR DA COSTA 
318/2000 JOSÉ DA SILVA RASTEIRO 
329/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
336/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
346/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
400/2000 MANUEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 
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422/2000 FERNANDO ANTÓNIO MORGADO SOUSA 
425/2000 MARIA ADELINA PEREIRA BÁRTOLO SOBREIRA 
484/2000 CÉSAR D'ASSUNÇÃO LEAL 
527/2000 ALICE PEDRO VIEIRA DUARTE REIS 
588/2000 FRANCISCO ROSA GOMES 
713/2000 MÁRIO RIBEIRO MONIZ 
723/2000 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

165/99 FIPOLEIRIA - SUPERMERCADOS, LD.ª 
12/2000 DUMEDIA, LD.ª 
28/2000 JAIME GROSSO DA SILVA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS V.H.. N.º : 

19/99 ROSA DAS CANDEIAS CALADO 
22/99 MARIA EUGÉNIA ÂNGELA RAMOS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

2021/66 MANUEL ANTUNES PORTELA 
5452/71 VIRGÍLIO MARTINS CLEMENTE E OUTROS 

29/75 JOSÉ RODRIGUES FERREIRA DIAS 
45/76 JOSÉ LOPES AUGUSTO 

8/78 JOSÉ JOAQUIM GOMES JÚNIOR 
11/93 JAIME GROSSO DA SILVA E OUTROS 
48/93 EMÍLIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS 
21/94 MANUEL MARQUES FERREIRA JÚNIOR 
73/95 JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTRO 
10/96 CARLOS JOSÉ MOTEIRO DINIS 
17/96 ANTÓNIO LUÍS DIAS SANCHES E OUTRO 
19/96 VITOR MANUEL TOMAS F. GOMES 
41/96 FAUSTINO L. FERREIRA E OUTROS 
16/98 J. CASEIRO - URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LD.ª 
17/98 DOMINGOS DA SILVA MENINO CARVALH0 

5/99 MARIA LUCÍLIA O F. RIBEIRO 
6/99 MANUEL CRUEL ANDRÉ E OUTRA 

16/99 HABIEURO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
19/99 MÁRIO FERNANDO DE JESUS RODRIGUES HENRIQUES 
25/99 EDUARDO OLIVEIRA COSTA E OUTROS 

3/2000 MANSOS - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INF. PRÉVIA PARA LOTEAMENTOS 
N.º S: 

5/99 ADRIANO DAS NEVES OLIVEIRA 
9/99 PARODEL - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOB. LD.ª 
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11/99 ANTÓNIO CARVALHO MENDES E OUTROS 
12/99 JOÃO BATISTA SANTOS E FILHOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO SEIS 

T 150/99 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PAÇOS DO CONCELHO - 1.ª FASE - 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

T 108/99 BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL N.º 11493, TROÇO FONTE 
COVA - GROU - INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

T 226/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DA E.M. DE S. ROMÃO À 
LOUREIRA - TROÇO DA CHAINÇA À LOUREIRA - 5.º TROÇO - 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 107/99 PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MACEIRA 
(RUA DO SALGUEIRO - COSTA, RUA DO ARRIFE - VALE DA GUNHA, 
RUA DO PARAÍSO - ARNAL) - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A 
MAIS 

T 109/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE 
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE POUSOS - RECTIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÃO 

 _______ ISLA - INSTITUTO SUPERIOR DE LEIRIA - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA CML EM S. 
ROMÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

 ______ CENSOS 2001 - APROVAÇÃO DO PROTOCOLO COM I.N.E. 

PONTO NÚMERO OITO 

- AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA DA ALTA ESTREMADURA/ DOCUMENTOS PARA 
ESCRITURA 

- INICITAIVAS LOCAIS DE EMPREGO - CRIAÇÃO DE EMPRESS - DEC. LEI N.º 189/96 
DE 8 DE OUTUBRO 

- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA NORTE DO CONCELHO DE 
LEIRIA - INSTALAÇÕES DE ORIGEM - PAÚL - MONTE REDONDO - APROVAÇÃO DE 
MINUTA DO CONTRATO 

- ADFAL - ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS E FORMANDOS EM ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL (DOS PALOP) - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO 

- AQUISIÇÃO DE DOIS FOGOS NO BAIRRO DR. SÁ CARNEIRO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 
- 10.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 2000 
- 10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2000 
- SIMLIS - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL 
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PONTO NÚMERO DEZ 

- MERCADO FALCÃO - PAGAMENTO DE MENSALIDADE 
- BAIRRO SOCIAL DA CORTIÇA - RENDAS EM ATRASO 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (QUIOSQUE) - GAMEIREC - CONTABILIDADE E 

SERVIÇOS, LD.ª 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO REMAR PORTUGUESA 
- PUBLICIDADE - COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA, C.R.L. 
- PUBLICIDADE - MAYBE, BAR ACADÉMICO DE LEIRIA, LD.ª 
- PUBLICIDADE - PROJECTO BASE, LD.ª 
- PUBLICIDADE - MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA DOMINGUES PEDROSA 
- PUBLICIDADE - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 
- RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - MARIA DOS ANJOS DA SILVA VIEIRA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- RECURSO HIERÁRQUICO APRESENTADO POR JOSÉ MANUEL CARREIRA AVELAR, 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PRINCIPAL, DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 
DA CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA 

- CONCURSO EXTERNO PARA ADMISSÃO DE OPERÁRIOS SEMIQUALIFICADOS, 
CANTONEIROS DE VIAS MUNICIPAIS - RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 
POR DUARTE ALVES VIEIRA DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO 

- CONCURSO EXTERNO PARA ADMISSÃO DE OPERÁRIOS SEMIQUALIFICADOS, 
CANTONEIROS DE VIAS MUNICIAPIS - RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 
POR ANTÓNIO JÚLIO PIRES FERREIRA DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO. 

PONTO NÚMERO DOZE 

- FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTAS N.ºS 17 E 18 DA 
COMISSÃO INSTALADORA 

- ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D'AREIA) / JI DE CRUZ D'AREIA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS - REFEITÓRIO - ALUNOS DA ESCOLA DO 

1.º CEB DE BIDOEIRA DE CIMA 
- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA - REFEITÓRIO 
- ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DE MARRAZES - REFEITÓRIO - 

ALUNOS DA ESCOLA DO 1.º CEB DE MARRAZES  
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE SANTA CATARINA DA 

SERRA - REFEITÓRIO 
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS - REFEITÓRIO - ALUNOS DA ESCOLA DO 

1.º CEB DE COLMEIAS 
- ESCOLA EB 2, 3 DR. CORREIA MATEUS - REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 2, 3 DR. CORREIA ALEXANDRE - REFEITÓRIO 
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS 
- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA DE LEIRIA - APRESENTAÇÃO DE 

RELATÓRIO 
- LAR D. LUÍS - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- RANCHO FOLCLÓRICO JUVENTUDE AMIGA DE CONQUEIROS - PEDIDO DE 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- TRANSPORTES ESCOLARES - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 



 

CMLeiria/Acta n.º 27 de 2000.07.19 

.001181-(6) 

- TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2000/20001 
- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÊMEA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENOS Á JUNTA DE 
FREGUESIA DE CARVIDE, DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 6.480 
M2, SITA EM CARAVELA - CARVIDE 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- LEIRIA RADICAL - APOIOS 
- LEIRIA FASHION - APOIO 
- MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR COM A EMPRESA SOBE SAPO - 

ACTIVIDADES DE AR LIVRE, LD.ª NO ÂMBITO DO PROGRAMA "FÉRIAS SEM 
LIMITES" 

- TORNEIO DE ANDEBOL DE PRAIA 2000 
- SEGURO DE ACTIVIDADES PARA O PROGRAMA "FÉRIAS SEM LIMITES" 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- SUBSÍDIOS - ACTIVIDADES CULTURAIS 
- "LEIRIA A MARCHAR - 2000" - RECTIFICAÇÃO 
- ESTUDO HISTÓRICO SOBRE O CEMITÉRIO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 
- VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 
- EUROPEU 2004 

** 

N.º1885/00 A CÂMARA. ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU O SEGUINTE MUNÍCIPE: 

Maria da Luz de Jesus Luís , que por motivo do PDM mais uma vez demonstrou 
o seu desagrado pela inviabilidade de construção dum terreno que doou a sua filha. 

A Senhora Presidente , esclareceu novamente a munícipe sobre o assunto, 
informando que o PDM. está em revisão pelo que terá que se aguardar, não podendo a 
Câmara decidir contra a Lei. 

** 
ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º1886/00 Pelo Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO , foram apresentadas as 
seguintes questões: 

1. questionou sobre a responsabilidade das obras na urbanização Nova Leiria, 
que sendo da CML deveriam ser devidamente acompanhadas. 

A Senhora Presidente  informou que o que está a ser feito è a 1.ª fase do 
Jardim, que incluí: preparação do terreno, drenagens e colocação de terras; preparação 
completa do separador central e estacionamentos laterais. 
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O Sr. Vereador perguntou ainda se estava de acordo com a Zona Integrada do 
Estádio. 

Ã Senhora Presidente  respondeu que aquela zona não estava englobada na 
Zona integrada do Estádio mas sim no Programa POLIS. 

2. desejava saber se já existe alternativa de espaço para a realização da Feira 
de Maio. 

A Senhora Presidente  informou que está em estudo a zona da Quinta da S. 
Venâncio. 

O Senhor Vereador António Sequeira  perguntou qual a situação para o 
Mercado que se realiza semanalmente no mesmo local. 

A Senhora Presidente  respondeu que uma hipótese a estudar será entre o 
Mercado Municipal e o Rio. 

** 

N.º1887/00 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA, foram apresentadas as seguintes questões: 

1. deu conhecimento da queixa transmitida pelo proprietário do Café Lereno 
acerca de um pedido de legalização de um toldo tendo tido como resposta uma notificação 
para o retirar, pelo que pergunta se a atitude por parte da CML também se verifica com os 
da vizinhança que não estão licenciados e são inestéticos. 

A Senhora Presidente informou que uma coisa não invalida a outra e que os 
outros casos têm que se verificar. 

2. solicitou esclarecimentos sobre as declarações do Senhor Vereador Eng. 
Pedro Faria a um Jornal local, sobre a regulamentação dos horários dos bares, que o 
surpreendeu. 

O Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria  informou que o que houve foi uma 
reunião com representantes dos Bares e da ACIL que defenderam dois pontos, um alargar o 
período de abertura dos bares, assunto várias vezes discutido admitindo que o fecho às 
2H00 seja prejudicial, pois existe um número grande de utentes que ficam sem para onde ir, 
pelo que ao saírem mais a conta gotas e quando querem, seja mais fácil, o outro foi a 
limitação de uma vez por mês a música ao vivo, pois retirou clientes recorrendo a festas 
como a festa da cerveja que se tornam mais apelativas ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Informou ainda que quando tiver uma proposta dos proprietários dos Bares e da 
ACIL será presente ao executivo. 

O Senhor Vereador António Sequeira  interveio afirmando que o limite dos 
espectáculos de música ao vivo foi aprovado pela Câmara por proposta do Sr. Vereador 
Eng.º Pedro Faria, e o horário do fecho às 2H00 por todo o executivo. 

Na sua opinião a Câmara devia dar um sinal claro de que se preocupa com os 
moradores daquela zona, pois existe a ideia de que está sempre mais próxima dos 
proprietários dos bares. 

O Senhor Vereador Eng.º Pedro Faria  respondeu que era obtuso e que os 
argumentos apresentados foram persuasivos e que a proposta apresentada na altura foi 
devida à recomendação do Gabinete de Segurança Interna, que informou nesse sentido. 
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A Senhora Presidente  informou que o pedido de reforço Policial para a zona é 
reflexo da preocupação com os moradores. Disse ainda que na sua opinião o fecho dos 
bares à mesma hora poderá ser perturbador, pois as pessoas saem sem alternativa para 
onde ir, pelo que vão ficando por ali. 

O Senhor Vereador Dr. José Alves  informou que na sua opinião os 
espectáculos de musica ao vivo também aumenta a venda de álcool, não existindo verdades 
absolutas sobre este assunto pelo que se tem é que ter bom senso. 

** 

N.º1888/00 Pelo Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA ALVES , foram apresentadas as 
seguintes questões: 

1. deu conhecimento de uma carta da Administração do Prédio do lote 15 da 
Av. Marquês de Pombal que lhe foi entregue e na qual solicitam a intervenção da CML na 
resolução dos seguintes problemas. 

- Que o prédio não tem acesso directo à via pública, pelo que o mais utilizado é a rampa 
que serve as garagens do Lote 16 e que dispõem de uma porta automática basculante, 
cuja inesperada abertura já causou sustos e mesmo ferimentos. O passeio público foi 
alteado o que agravado pelo polimento do tempo, o torna extremamente perigoso; 

- Que o espaço público existente nas traseiras não tem qualquer utilidade pelo que 
propõem a requalificação daquele espaço. 

Das propostas de resolução para estes problemas destacam-se: 

- construir uma escada de acesso exterior, rebaixar a entrada da garagem do Lote 16 

- nas traseiras, retirar a areia localizada num dos cantos; colocar, no mínimo duas 
papeleiras nos candeeiros lá existentes, um banco de jardim e, em local adequado, uma 
pequena tabela de basquetebol, dotar ainda o espaço de um ponto de água que possa 
servir para a rega das árvores em crescimento, para lavagem do pavimento e para apoio 
em caso de incêndio, uma vez que nenhum carro de bombeiros consegue lá aceder. 

A Senhora Presidente  informou que vai mandar verificar se entrou alguma 
correspondência na Câmara, acerca deste assunto para depois o encaminhar. 

2. questionou acerca do mau estado da estrada que liga o Azambujo e a Ponte 
de Cavaleiro, e se não está prevista qualquer intervenção. 

A Senhora Presidente  respondeu que é possível que a reparação dessa estrada 
esteja englobada na da Rua da Ribeira, mas que irá confirmar. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º1889/00 PROC.º N.º 838/69 - (fl - 166) 
De MANUEL DA MOTA, acompanhado de um pedido apresentado pelo Sr. 

JOSÉ DA SILVA  na qualidade de Administrador, e referente aos arranjos exteriores e 
beneficiação de acessos do edifício situado no Lote 73 – Quinta da Matinha, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar os arranjos exteriores e acess os do edifício acima referido, 
devendo os respectivos trabalhos ser acompanhados p elos Serviços do 
Departamento de Obras Municipais. 

** 

N.º1890/00 PROC.º N.º 760/72 - (fl. - ) 
De HENRIQUE GONÇALVES, residente em Venda Nova, freguesia de Vermoil, 

ao pedido de viabilidade da alteração de uso do rés-do-chão de um edifício situado em 
Arrabalde da Ponte – Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/07/2000, 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 pedido apresentado e considerando as disposições 
previstas no loteamento, bem como o previsto no art .º 67º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, no que se refere aos lugares de  estacionamento necessários ao 
presente edifício (9 lugares), e ainda os necessári os decorrentes da alteração de uso 
proposta, não se considera de viabilizar o pretendi do, emitindo-se parecer 
desfavorável, propondo-se indeferimento do pedido. 

** 

N.º1891/00 PROC.º N.º 1406/81 - (fl – 464) 
De AFONSO COELHO CARDEIRA E OUTRO, acompanhado de uma petição 

da ADMINISTRAÇÃO DO EDIFICIO LENA , com sede na Avenida Combatentes da Grande 
Guerra, freguesia de Leiria, dando cumprimento ao mandado de notificação efectuado em 
15/12/99 ao Centro Comercial Lena (processo n.º 1375/99), referindo o projecto de 
segurança contra incêndios apresentado para a totalidade do edifício. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de segurança do edi fício acima referido, devendo 
apresentar no prazo de 30 dias o seguinte: 

1.º projectos de alteração relativamente às diferen tes especialidades, face 
aos projectos inicialmente aprovados para o local ( rede de águas no que se refere à 
segurança contra incêndios, rede eléctrica no que s e refere a aspectos de sinalização 
eléctrica de emergência, sistemas de detecção e ala rme de incêndio); 

2.º telas finais com indicação dos trabalhos efectu ados no âmbito da 
arquitectura do edifício e face ao indicado no proj ecto de segurança; 

3.º os elementos acima indicados deverão ser elabor ados com base nos 
projectos de arquitectura aprovados para o local e,  constantes do presente processo 
de obras; 

4.º cópia do projecto de segurança aprovado pelo Se rviço Nacional de 
Bombeiros, para instrução do presente processo. 
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N.º1892/00 PROC.º N.º 375/90 - (fl. - 126) 
De ANA PAULA CONFRARIA VARATOJO E OUTRO,  acompanhado de uma 

exposição em nome de GUALTER FRANCISCO GONÇALVES , residente na Rua José 
Diogo Oliveira Júnior, n.º 14 – 1.º d.º - Sismaria – Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, e de 
uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de 
Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi 
exposto através do ofício n.º 11136, de 21/12/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
alteração de uma fracção para instalação de uma sal a de jogos, no bloco habitacional 
e comercial situado no Lote 4 – Casal da Rabeca – L eiria-Gare, freguesia de Marrazes, 
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do arti go 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 250/94, de 15 de Outubro, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  24/11/99, transmitida através do 
ofício n.º 11136, de 21/12/99, desta Câmara Municip al. 

** 

N.º1893/00 PROC.º N.º 438/91 - (fl - 210) 
De INIPOL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA, com sede na Rua da 

Pilada, n.º 16 – Almuinhas, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de legalização de um estabelecimento industrial, situado em 
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  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização do estabelecimento 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o pedido no que se refere ao titular  do processo, já que o 
licenciamento do mesmo na Direcção Regional do Cent ro – Ministério da Economia, 
se encontrar em nome de Ambiente – Recuperação de M atérias Plásticas, S.A. e o 
processo em nome de Inipol – Investimentos Imobiliá rios, Lda; 

2.º esclarecer quanto ao acesso à propriedade do la do Poente, face ao 
projecto de muros apresentado (dado que é indicado o acesso a partir deste lado), 
não confrontando a propriedade a Poente com via púb lica, face ao indicado na 
certidão da Conservatória; 

3.º apresentar: 
3.1 projecto da rede de esgotos a aprovar pelos Ser viços Municipalizados 

de Água e Saneamento, face ao previsto na legislaçã o actualmente em vigor; 
3.2 termo de responsabilidade do projecto de estabi lidade, de acordo com 

a Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro; 
4.º consulta dos Serviços Municipalizados de Água e  Saneamento, 

Telecom e Cenel, para confirmação dos pareceres emi tidos anteriormente; 
5.º apresentar estimativa de custo, nos termos do p revisto no 

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

Mais delibera informar, que só após a emissão da li cença de construção do 
edifício, poderá emitir-se a licença de utilização.  

** 

N.º1894/00 PROC.º N.º 1350/91 - (fl - 257) 
De IVO LOPES DUARTE MOLEIRINHO, acompanhado de elementos em 

resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, em nome de 
AMÉRICO DE ALMEIDA CÂNDIDO, residente na Estrada da Figueira da Foz, Lote 3 – 2.º 
d.º - Rego d´ Água, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações de um estabelecimento comercial para restauração, que pretende levar a efeito 
na Fracção “A” de um bloco habitacional e comercial, situado no Casal da Rabeca Gare, 
Lote 7, 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 07/07/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito no esta belecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar acta de condomínio que aprove a alte ração de uso proposta 
e as obras que incidem sobre a parte comum a todos os proprietários; 

2.º apresentar projecto de segurança, para consulta  do Serviço Nacional 
de Bombeiros; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 
3.1 projecto de isolamento acústico; 
3.2 projecto de exaustão electromecânica de fumos e  gases. 

** 

N.º1895/00 PROC.º N.º 2037/91 - (fl. - 419) 
De DOMINGOS JOÃO DE CARVALHO, acompanhado de uma exposição em 

nome de CELESTE MARIA DE ALMEIDA CARVALHO, residente na Travessa José de 
Carvalho Novo, n.º 4 – Madeiras, freguesia de Marrazes, referente à alteração de utilização 
de um sótão, situado num edifício sito em Madeiras – Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/06/2000, 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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Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/ 91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei 250/94, de 15 de Out ubro, face à deliberação tomada 
em reunião de 08/11/95, e considerando o disposto n o art.º 47º do Regulamento do 
Plano Director Municipal. 

** 

N.º1896/00 PROC.º N.º 1632/95 - (fl - 301) 
De ARMANDO DIAS DA COSTA, residente em Campinos, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 10 – Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

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

1.º apresentar projecto de alterações nas cores con vencionais 
2.º requerer no prazo de 180 dias, a emissão de lic ença de construção; 
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 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.º1897/00 PROC.º N.º 146/97 - (fl - 409) 
De CONSTRUÇÕES ROMÃO & MONIZ LDA, com sede em Alcaidaria, 

freguesia de Reguengo do Fétal, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar 
a efeito num bloco misto, situado no Lote 4 – Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial actualizada, 
nomeadamente no que se refere ao averbamento da con stituição em propriedade 
horizontal; 

2.º apresentar acta de condomínio a aprovar alteraç ões sobre partes 
comuns; 

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

** 
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N.º1898/00 PROC.º N.º 219/97 - (fl. - 199) 
De MANUEL DA SILVA ANTUNES,  residente na Rua D. João II – Pereiras, 

freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5730, de 
05/06/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de alterações, a levar a efeito numa m oradia, situada na Rua da Fonte – 
S. Romão, freguesia de Pousos, ao abrigo do dispost o na alínea 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 n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 
17/05/2000, transmitida através do ofício n.º 5730,  de 05/06/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º1899/00 PROC.º N.º 51/98 - (fl - 151) 
De HECLARO – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES LDA, com sede na 

avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 43 – 3.º C, freguesia de Leiria, referente ao 
pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um conjunto habitacional e muros de 
vedação, a levar a efeito na Rua das Olarias – Sombreira – 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  12/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional e muros de 
vedação acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno que garanta a execuç ão de arruamento com 
6,00m e passeio com 2,00m, devendo para o efeito me dir-se 5,00m a partir do eixo da 
via; 

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

3.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto à área do lote, de acordo com as áreas cedid as; 

4.º cumprir com o n.º 2 do art.º 13º do Decreto-Lei  n.º 66/95, de 8 de Abril, 
relativamente a saídas para o exterior do piso de e stacionamento, devendo prever no 
caso de se considerarem saídas pelas rampas de aces so de veículos, portões com 
porta para peões e passeio, de acordo com o n.º 1 d o artigo acima referido; 

5.º esclarecer a localização das bocas de incêndio propostas; 
6.º apresentar memória descritiva face ao art.º 142 1º do Código Civil, 

esclarecedora das partes comuns do edifício; 
7.ºgarantir em obra que a tiragem de cada aparelho de combustão se 

realize através de condutas independentes, bem como  assegurar que as mesmas não 
possuam uma inclinação superior a 30º, de acordo co m o disposto nos art.º s 110º e 
112º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

8.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado; 
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9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de esgotos com rede de drenagem e bombagem  mecânica de águas 
residuais nas garagens e ainda, o encaminhamento de  águas pluviais junto do 
arruamento confinante com a propriedade; 

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

Mais delibera informar, que para efeito de licença de utilização deverá 
verificar-se a execução das infra-estruturas nos es paços cedidos, nomeadamente 
pavimentação e execução de passeios e vala de drena gem de águas pluviais. 

** 

N.º1900/00 PROC.º N.º 272/98 - (fl - )607 

De JOSÉ MANUEL CAPRISTANO SANTOS, acompanhado de um projecto em 
nome de PINGO DOCE – DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.  com sede na Rua Tierno 
Galvan – Torre 3 – 9º Piso – Letra J - Lisboa, solicitando alteração de uso e licença de 
utilização específica para supermercado, de uma loja situada na Avenida Heróis de Angola e 
Rua Coronel João Maria Teles Sampaio Rio, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração de uso pretendido,  devendo cumprir com o indicado 
no parecer emitido pela Direcção Regional de Agricu ltura da Beira Litoral (do qual 
deverá ser dado conhecimento ao requerente). 

Mais delibera informar, que relativamente à emissão  de licença de 
utilização (alteração), deverá préviamente proceder -se à vistoria do espaço nos 
termos do previsto no art.º 30º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro e Decreto-Lei n.º 370/99, 
de 18 de Setembro. 

** 

N.º1901/00 PROC.º N.º 810/98 - (fl - 280) 
De CONSTRUÇÕES VÉSTIA LDA, com sede em Fonte da Mata, freguesia de 

Albergaria dos Doze, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
bloco misto, situado no Lote 10 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/07/2000, 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: 
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1.º o projecto não cumpre o número de estacionament os previsto no 
loteamento; 

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

** 

N.º1902/00 PROC.º N.º 1193/98 - (fl - 116) 
De LUÍS GONZAGA VIEIRA DOS SANTOS, residente na Rua do Lavadouro, n.º 

8 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura/licenciamento, para legalização das alterações levadas a efeito numa moradia, 
situada em Casal dos Matos, freguesia Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida e, autor izar o respectivo licenciamento nas 
seguintes condições impostas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9.º requerer licença de utilização (art.º 36º do RM OP da Câmara 
Municipal de Leiria); 

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

11.º fica sujeito às prescrições do Código Civil. 

** 
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N.º1903/00 PROC.º N.º 442/99 - (fl. - 66) 
De FERNANDO MARTINS COELHO,  residente na Rua Miguel Franco, Lote 18, 

freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5729, de 05/06/2000, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no  Lote 5 – Rua Miguel Franco – 
Quinta dos Capuchos, freguesia de Leiria, ao abrigo  do disposto nas alíneas a), b) e g) 
do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, d e 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 17/05/2000, transmitida atrav és do ofício n.º 5729, de 
05/06/2000, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1904/00 PROC.º N.º 777/99 - (fl. - 37) 
De DULCE MARI RIBEIRO,  residente na Rua Coronel Artur de Paiva, n.º 18 – 

2.ºA – 1.º esq.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5004, de 
17/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de alteração de um estabelecimento com ercial para restauração, situado 
no Centro Comercial D. Dinis – Rua Combatentes da G rande Guerra, freguesia de 
Leiria, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1  do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 26/04/2000, transmitida 
através do ofício n.º 5004, de 17/05/2000, desta Câ mara Municipal. 

** 

N.º1905/00 PROC.º N.º 842/99 (fl. - 91) 
De OURILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua dos 

Mangerinos, n.º 21 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos, acompanhado de elementos 
em resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente ao 
projecto de arquitectura de conjunto habitacional, a levar a efeito na Rua dos Mangerinos – 
Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto nas alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro, 
uma vez que: 
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1.º a tipologia prevista (moradias em banda), não s e enquadra com a 
tipologia da zona, que é de moradia unifamiliar; 

2.º o acesso viário ao conjunto habitacional não se  insere 
convenientemente no arruamento; 

3.º a implantação do terreno proposta sobrepõe-se c om a implantação 
constante no processo 1528/98; 

4.º o projecto não cumpre com o art.º 12º do Decret o-Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente aos caminhos de evacuação. 

** 

N.º1906/00 PROC.º N.º 875/99 (fl - 58) 
De MAGNO MENDES FERREIRA,  residente na Rua Cónego Pereira Simões – 

Ponte de S. Paulo - Espite, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num estabelecimento de bebidas, situado na Rua D. João. Pereira 
Venâncio, n.º 103 – Cave Direito., freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, manter o indeferimento da pretensão ao  abrigo do disposto na alínea b) 
do nº 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de  20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  uma vez que: 

1.º a acta de condomínio apresentada não é explícit a quanto à aprovação 
das alterações que se pretendem introduzir (utiliza ção e obras a efectuar face à 
propriedade horizontal e projecto aprovado para o l ocal (processo de Obras 1489/84)), 
e de acordo com o disposto no art.º 1422º do Código  Civil, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro, devendo r eferir a aprovação do pretendido; 

2.º o projecto não cumpre com o disposto no art.º 1 7º do Decreto-
Regulamentar n.º 38/97, de 25 de Setembro, com a re dacção dada pelo Decreto-
Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, relativamente  à capacidade de utentes proposta, 
não podendo as zonas de átrio e circulação ser cons ideradas para cálculo do número 
de lugares de estabelecimento; 

3.º tratando-se de um estabelecimento de bebidas e nos termos do 
disposto no n.º 5 do art.º 12º do Decreto-Regulamen tar n.º 38/97, de 25 de Setembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Regulamentar n.º 4 /99, de 1 de Abril, verifica-se 
que não é prevista exaustão de fumos, devendo a mes ma ser efectuada para a parte 
mais elevada da cobertura;  

4.º o projecto de segurança apresentado e aprovado pelo Serviço Nacional 
de Bombeiros, não se encontra de acordo com o proje cto de arquitectura apresentado 
no processo, nomeadamente na zona de serviço da cop a. 

Mais delibera informar, que caso pretenda que o pro cesso seja reanalisado, 
deverá apresentar elementos de sobreposição a verme lho e amarelo relativamente às 
alterações que pretende efectuar e, de acordo com o  previsto no Regulamento 
Municipal de Obras Particulares (quer em planta, qu er no que se refere ao corte 
apresentado, face ao pé direito indicado), uma vez que os elementos apresentados 
relativamente à construção existente, não se encont ram de acordo com o projecto 
aprovado e acima referido. 

** 
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N.º1907/00 PROC.º N.º 953/99 - (fl - 80) 
De MANUEL RAMOS PEDROSA, residente em Escoural - Pombal, referente ao 

pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 51 
– Urbanização Quinta de Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

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

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

** 

N.º1908/00 PROC.º N.º 1148/99 - (fl - 331) 
De QUIMLENA – CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua Sete Rios – Vale 

Faria, freguesia de Santa Catarina da Serra, acompanhado de um requerimento a solicitar a 
dispensa de apresentação de garantia bancária, relativa aos arranjos exteriores do edifício 
que pretende levar a efeito no Lote 3 – Vale Grande, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares de  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, dispensar da apresentação da Garantia Bancária solicitada, relativa aos 
arranjos exteriores do edifício acima referido, uma  vez que a requerente é a promotora 
do loteamento onde se insere o presente processo (L ot. 72/95), e no mesmo 
constarem garantias bancárias para caucionar a exec ução das infra-estruturas 
previstas. 

Mais delibera informar, que para o edifício em caus a só poderá ser 
concedida a licença de utilização, quando estiverem  executadas as infra-estruturas 
envolventes. 

** 

N.º1909/00 PROC.º N.º 1259/99 - (fl - 62) 
De FIRMA ROSAL – CONSTRUÇÃO CIVIL LDA, com sede em Casal da Cruz, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
uma moradia, a levar a efeito no Lote 31 – Urbanização Belmonte II – Casal dos Matos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
2.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

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

Mais delibera informar, que para efeito de posterio r licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno. 

** 

N.º1910/00 PROC.º N.º 1288/99 - (fl. - 57) 
De OBRINEVES – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL L DA, com 

sede em Rua de Tomar, n.º 51 – Cardosos, freguesia de Arrabal, acompanhado de 
elementos em resposta à proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e 
referente ao projecto de arquitectura de um barracão destinado a armazém, a levar a efeito 
em Casal Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta às questões que e stiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma 
vez que se mantém o anteriormente indicado e relati vo às infra-estruturas necessárias 
à viabilização do proposto, considerando-se as mesm as insuficientes, nomeadamente 
no que se refere aos arruamentos, não se encontrand o os mesmos devidamente 
pavimentados e dimensionados de acordo com o dispos to no n.º 6 do art.º 26º do 
Regulamento do Plano Director Municipal. 

Mais delibera informar, que caso solicita a reanáli se do processo e 
apresente elementos de modo a cumprir com os aspect os acima indicados, o projecto 
carecerá ainda de parecer a emitir pela Força Aérea  Portuguesa e Serviço Nacional de 
Bombeiros, devendo ainda cumprir com o disposto no Regulamento do PDM e 
restante legislação em vigor. 

** 

N.º1911/00 PROC.º N.º 1295/99 - (fl - 29) 
De JOSÉ CARLOS LOPES OLIVEIRA FELIZARDO, residente na Urbanização 

do Brejo – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de ampliação de uma moradia, situada no local e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da ampliação da moradia acima 
referida, devendo apresentar projectos de especiali dade no prazo de 180 dias. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 27 de 2000.07.19 

.001195-(20)

N.º1912/00 PROC.º N.º 1389/99 - (fl - 35) 
De BENSIL – BENS IMOBILIÁRIOS, COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO LDA, com 

sede em Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de 
um conjunto habitacional, a levar a efeito no lugar e freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o alinhamento da construção em relação  ao arruamento, pelo 
edifício licenciado do lado Norte; 

2.º prever o alargamento da via, bem como a execuçã o de 
estacionamentos e passeio, de acordo com o indicado  nos elementos gráficos (e na 
continuidade dos alinhamentos já previstos aquando do licenciamento do edifício do 
lado Norte); 

2.1 prever a cedência ao domínio público do espaço acima indicado 
devidamente infra-estruturado, devendo apresentar c ertidão da Conservatória 
rectificada em relação ao mesmo; 

3.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela Rede Rodoviária 
Nacional – REFER, E.P. (do qual deverá ser dado con hecimento ao requerente), 
devendo reformular a implantação de modo a cumprir com os afastamentos 
indicados; 

4.ºgarantir o cumprimento do disposto nos art.º s 2 2º e 47º (relativamente à 
disponibilidade de água e meios de extinção de incê ndios), do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro; 

5.º esclarecer quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos 
previstos no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadamente: 

5.1 n.º 2 do art.º 13º (relativamente à saída para o exterior do piso de 
estacionamento); 

5.2 art.º 47º (câmara retentora nas caves de estaci onamento); 
6.º prever receptáculos postais de acordo com o Dec reto-Regulamentar n.º 

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

7.º as áreas de arrumos no sótão não poderão ser ut ilizadas para fins 
habitacionais; 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
9.º não se considera de aceitar a cedência prevista  à câmara a tardoz do 

edifício proposto (Zona de Reserva Agrícola Naciona l), devendo o referido espaço 
ficar afecto ao referido edifício; 

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

Mais delibera informar, que a execução de muros dev erá ser objecto de 
posterior licenciamento. 

** 
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N.º1913/00 PROC.º N.º 1547/99 - (fl - 44) 
De EVA MIRA QUIAIOS, residente na Rua Coronel Pereira Pascoal, n.º 45 – 

Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura/licenciamento, para legalização das alterações levadas a efeito num bloco 
habitacional (criação de compartimento para bilhas de gás), situado na Avenida Sociedade 
de Defesa e Propaganda, n.º 25C – Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações levadas a efeito no 
bloco acima referido e, autorizar o respectivo lice nciamento. 

Mais delibera informar, que posteriormente deverá a presentar elementos 
por forma a regularizar a construção, face ao Decre to-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 139/99, de  24 de Abril e Decreto-
Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril (no caso do es tabelecimento de restauração e 
bebidas, não se conformar com a legislação vigente) . 

** 

N.º1914/00 PROC.º N.º 1550/99 - (fl – 27) 
De “O REPASTO DO EVARISTO” – INDÚSTRIA HOTELEIRA, LDA , com sede 

em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alteração de um estabelecimento de 
restauração e bebidas, situado na Rua da Escola – Vale Grande - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alteração do estabelecimento 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar autorização do técnico autor do proj ecto inicial; 
2.º apresentar planta à escala 1/1000 de acordo com  o art.º 29º do 

Regulamento Municipal de Obras Particulares; 
3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 

projecto de isolamento acústico. 

** 

N.º1915/00 PROC.º N.º 1698/99 - (fl – 81 e 83) 
De COSTA GAMEIRO & FILHOS LDA, com sede em Casal da Cruz, freguesia 

de Caranguejeira, acompanhado de um pedido de alteração de implantação e certidão de 
destaque, de uma moradia a levar a efeito na Rua do Vale, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração da implantação da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever a cedência ao domínio público da parcela  do lado Sul, entre o 
limite da presente parcela e a Estrada do Casal dos  Matos (indicada nas peças 
gráficas como “zona para cedência ao domínio públic o”), para alargamento da via e 
eventual execução de futura rotunda; 
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2.º manter as restantes condições da deliberação to mada em reunião de 
05/04/2000. 

Mais delibera informar, que relativamente ao pedido  de destaque, deverá o 
mesmo ser reformulado de acordo com a alteração de implantação agora proposta. 

** 

N.º1916/00 PROC.º N.º 191/2000 (fl. - 37) 
De MANUEL CARLOS DOMINGUES,  residente na Rua da Cerveira, n.º 19, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma exposição do técnico do projecto em resposta 
à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 7 - Barros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/2000, 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, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 29/03/2000, transmitida através do ofício  n.º 3901 de 12/04/2000, uma vez 
que a exposição apresentada não produz qualquer alt eração ao projecto inicialmente 
apresentado. 

** 

N.º1917/00 PROC.º N.º 241/2000 - (fl - 46) 
De MARIA JOSÉ DA COSTA CLEMENTE E OUTRO, residente na Rua de 

Alcobaça, n.º 7 – 2.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um 
conjunto habitacional e muros de vedação, a levar a efeito em Maligueira – Gândara dos 
Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional e muros 
acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer a discrepância entre os elementos gr áficos apresentados e 
as confrontações descritas no documento de posse, a ssim como o indicado no 
parecer emitido pela junta de freguesia em 24 de Ma io de 2000, relativamente ao 
caminho confinante a nascente; 

2.º ceder, a Nascente, uma faixa de terreno com 7,2  metros, para execução 
de arruamento com 6 metros e passeio com 1,2 metros ; 

3.º ceder, a Sul, uma faixa de terreno que garanta o alargamento do 
arruamento para 6 metros, devendo para o efeito med ir-se 3 metros a partir do eixo da 
via existente, cedendo 1,2 metros para execução de passeio; 

4.º ceder, a Norte e a Poente, uma faixa de terreno  que garanta o 
alargamento dos arruamentos para 6 metros, devendo para o efeito medir-se 3 metros 
a partir do eixo da via existente, cedendo 1,5 metr os para execução de passeio; 

5.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação das 
áreas cedidas, incluindo, para além do referido nos  pontos 2, 3 e 4, o espaço para 
estacionamento junto da via pública; 
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6.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto à área do lote, de acordo com as áreas cedid as; 

7.º cumprir o disposto no n.º 2 do art.º 13º do Dec reto-Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente a saídas para o exterior do pi so de estacionamento; 

8.º apresentar planta de situação à escala 1/1000 e m original, com 
indicação do proposto, sem colagens nem rasuras; 

9.º apresentar memória descritiva face ao Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente a aspectos relacionados com co ntrolo de poluição de ar (capitulo 
VII), controlo do fumo nos pisos (capitulo VIII), c ondutas e ductos (capitulo XI) e 
drenagem de águas residuais (capitulo XII); 

10.º apresentar projecto de muros de vedação de aco rdo com os novos 
limites do lote, face às áreas cedidas; 

11.ºgarantir em obra, que a tiragem de cada aparelh o de combustão se 
realize através de condutas independentes, bem como  assegurar que as mesmas não 
possuam uma inclinação superior a 30º, de acordo co m o disposto nos art.º. s 110º e 
112º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

12.º apresentar duas colecções do projecto de arqui tectura devidamente 
rectificado; 

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

14.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 1.600.000 $00, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar, que para efeito da emissão da licença de utilização, 
deverá verificar-se a execução das infra-estruturas  nos espaços cedidos, 
nomeadamente pavimentação e execução de passeios. 

** 

N.º1918/00 PROC.º N.º 289/2000 - (fl - 48) 
De ALBINO GASPAR DA COSTA, residente em Pocejal, freguesia de Vermoil - 

Pombal, acompanhado de elementos em resposta à proposta de indeferimento efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a 
levar a efeito no Lote 72 – Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento e concordando com a informação presta da pelo Departamento de 
Obras Particulares em 17/07/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação rectificada qu anto à configuração 
dos estacionamentos na frente do lote , assim como quanto à localização do acesso 
de veículos ao interior do lote, de modo a não inte rferir com o número e localização 
dos lugares previstos no loteamento; 
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2.º reformular o projecto de modo a prever patamare s intermédios nas 
escadas, de acordo com os art.º s 15º e 45º do Regu lamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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.º1919/00 PROC.º N.º 290/2000 - (fl - 25) 
De ALBINO GASPAR DA COSTA, residente em Pocejal, freguesia de Vermoil - 

Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no 
Lote 73 – 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  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os artigos 110º e 112º do Regulamen to Geral das 
Edificações Urbanas, relativamente à independência e inclinação das condutas de 
evacuação de fumos e gases provenientes de aparelho s de combustão; 

2.º modificar a cor indicada nos alçados, dado cons iderar-se que o 
“bordeux” não é uma cor característica da região, n ão se integrando assim na 
envolvente; 

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

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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.º1920/00 PROC.º N.º 318/2000 - (fl. - 45) 
De JOSÉ DA SILVA RASTEIRO,  residente na Rua da Igreja, n.º 11 – Meirinhas 

- Pombal, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5316, de 26/05/2000, desta Câmara 
Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de quatro moradias em banda, a levar a  efeito na Rua da Mata Nacional, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
03/05/2000, transmitida através do ofício n.º 5316,  de 26/05/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º1921/00 PROC.º N.º 329/2000 - (fl. - 56) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso, freguesia de Leiria, acompanhado 
de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de 
Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi 
exposto através do ofício n.º 4987, de 17/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no Lote 1.2 - Telheiro, freguesia 
de Barreira, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e  b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 26/04/2000, 
transmitida através do ofício n.º 4987, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1922/00 PROC.º N.º 336/2000 - (fl. - 48) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso, freguesia de Leiria, acompanhado 
de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de 
Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi 
exposto através do ofício n.º 5009, de 17/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no Lote 3.1 - Telheiro, freguesia 
de Barreira, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e  b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 26/04/2000, 
transmitida através do ofício n.º 5009, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º1923/00 PROC.º N.º 346/2000 - (fl. - 56) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso, freguesia de Leiria, acompanhado 
de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de 
Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi 
exposto através do ofício n.º 5010, de 17/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no Lote 8.1 - Telheiro, freguesia 
de Barreira, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e  b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 26/04/2000, 
transmitida através do ofício n.º 5010, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1924/00 PROC.º N.º 400/2000 - (fl - 36) 
De MANUEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua de Santo 

António, n.º 123C, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de duas moradia 
geminadas, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada 
em Vale Mocho – Casal Costa do Cavaleiro, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  moradias acima referidas e 
autorizar o destaque da parcela de terreno solicita do, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir na parcela restante, com o previsto nos  estudos do Plano de 
Pormenor de Leiria Norte, nomeadamente no que se re fere aos espaços a prever para 
arruamento; 

2.º prever a cedência à via pública do espaço entre  esta e o muro indicado 
para alargamento da rua, estacionamento e passeio, devendo ainda garantir o 
alinhamento do muro proposto com o existente do lad o Poente; 

2.1 o espaço em causa deverá ser devidamente infra- estruturado, devendo 
apresentar certidão da Conservatória rectificada, f ace às áreas a ceder ao domínio 
público acima indicadas; 

3.º reformular o muro proposto a tardoz do edifício  e, reformular a 
implantação proposta, de modo a que o mesmo se adap te à topografia existente, 
devendo reduzir o volume de aterro proposto; 

3.1 rectificar a implantação do muro a tardoz, de m odo a não interferir com 
os estudos do Plano de Pormenor referido, nomeadame nte no que se refere à via 
proposta VP 1.1, devendo prever a cedência do espaç o destinado à mesma aquando 
da implementação do Plano de Pormenor de Leiria Nor te e, de acordo com os 
elementos gráficos anexos (dos quais deverá ser dad o conhecimento ao requerente); 

4.º apresentar corte abrangendo a via pública e os limites da propriedade 
a tardoz, rectificado, com indicação dos respectivo s afastamentos e cotas 
altimétricas, de acordo com o acima indicado; 

5.ºgarantir o cumprimento dos art.º s 22º e 47º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 
21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de  água e meios de extinção de 
incêndios; 
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6.º prever receptáculos postais de acordo com o Dec reto-Regulamentar n.º 
8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo Decre to-Regulamentar n.º 21/98, de 4 de 
Setembro; 

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$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.º1925/00 PROC.º N.º 422/2000 - (fl. - 41) 
De FERNANDO ANTÓNIO MORGADO SOUSA,  residente na Rua Paulo VI, n.º 

2399 – Vale Sepal, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
5325, de 26/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura para legalização de um pavilhão, levad o a efeito em Vale Sepal, freguesia 
de Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e  b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
03/05/2000, transmitida através do ofício n.º 5325,  de 26/05/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º1926/00 PROC.º N.º 425/2000 - (fl. - 30) 
De MARIA ADELINA PEREIRA BÁRTOLO SOBREIRA E OUTROS, residente 

na Rua da Moitoa, n.º 1 – Santo Antão - Batalha, referente ao projecto de arquitectura de 
moradias geminadas e muros de vedação, a levar a efeito em Telheiro, freguesia de 
Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/07/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

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

1.º as procurações apresentadas não atribuem o pode r de requerer o 
licenciamento de obras de construção; 

2.º a planta de implantação (escala 1/200) e a plan ta de situação (escala 
1/1000) não são compatíveis, nomeadamente quanto à localização do lote; 
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3.º a cota de soleira proposta não está de acordo c om o previsto na alínea 
m) do n.º 3 do Regulamento do Plano Director Munici pal, não devendo a mesma 
ultrapassar 1 metro acima da cota do perfil do arru amento confinante, medido no 
ponto médio da frente do lote; 

4.º a diferença de afastamento ao eixo da via propo sto para cada uma das 
moradias não corresponde a um correcto enquadrament o urbano, de forma a garantir 
um alinhamento homogéneo; 

5.º o corte apresentado não indica o perfil origina l do terreno, de forma a 
esclarecer os movimentos de terras propostos; 

6.º o corte apresentado não representa os limites d o lote, de forma a 
esclarecer, face aos movimentos de terras, a necess idade de muros de suporte de 
terras; 

7.º os elementos apresentados relativos a muros de vedação, não são 
esclarecedores da sua adequabilidade à topografia e xistente, devendo para o efeito 
representar-se o perfil original e final do terreno ; 

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.º1927/00 PROC.º N.º 484/2000 - (fl - 28) 
De CÉSAR D’ASSUNÇÃO LEAL, residente em Quinta do Pisão – Estrada dos 

parceiros, n.º 31, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito na Rua da Caenta, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, 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 rectificada 
quanto à área cedida; 

2.º garantir em obra o cumprimento do artigo 110º d o Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia de condutas de evacuação 
de gases e fumos provenientes de diferentes aparelh os de combustão; 

3.º garantir em obra o cumprimento do artigo 114º d o RGEU, relativamente 
a chaminés junto à estrema; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 previamente à emissão d a licença de utilização, 
deverá verificar-se a execução do passeio e, pavime ntação do alargamento ao 
arruamento nas áreas cedidas. 
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N.º1928/00 PROC.º N.º 527/2000 - (fl – 29) 
De ALICE PEDRO VIEIRA DUARTE DOS REIS, residente na Rua Imaculada 

Conceição, n.º 138 – Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de 
um conjunto habitacional, a levar a efeito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de modo a cumprir o n.º 3  do art.º 67º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, relativame nte aos lugares no exterior do 
lote, devendo estes ser contíguos ou com acesso dir ecto ao arruamento fronteiro, 
sem deixar de prever passeio com 1,5 metros e alarg amento do arruamento para 6 
metros, devendo para o efeito medir-se 3 metros ao eixo; 

2.º ceder ao domínio público o espaço de estacionam ento referido no 
ponto anterior, assim como o espaço para execução d o passeio e alargamento do 
arruamento, devendo para o efeito apresentar planta  de implantação com indicação e 
quantificação do espaço cedido, assim como Certidão  da Conservatória do Registo 
Predial rectificada quanto às áreas cedidas; 

3.º apresentar memória descritiva com indicação, qu alificação de 
materiais e de elementos construtivos, face ao Decr eto-Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro e Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, b em como restantes aspectos 
nomeadamente, relativos ao controlo de poluição de ar (capitulo VII), controlo do 
fumo nos pisos (capitulo VIII), condutas e ductos ( capitulo XI) e drenagem de águas 
residuais (capitulo XII); 

4.º apresentar corte transversal com indicação dos limites do lote e perfil 
original do terreno, de  acordo com a topografia do mesmo face à planta 1/10 00 
apresentada;  

5.ºreformular o projecto de forma a cumprir na cave , caminhos de 
evacuação para peões, assim como saídas de emergênc ia para o exterior, com os art.º 
s 12º e 13º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril ; 

6.º reformular o projecto de forma a prever patamar  junto da porta de 
acesso à cave no r/chão; 

7.ºcumprir com o disposto nos art.º s 110º e 112º d o Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia e secção de condutas de 
evacuação de fumos e gases provenientes de combustã o; 

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

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

10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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Mais delibera informar, que para efeito de posterio r licenciamento de 
muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno. 

Delibera ainda, que antes da emissão da licença de utilização, deverá 
verificar-se a execução dos estacionamentos, do pas seio e pavimentação das áreas 
referidas no ponto 1. 

** 

N.º1929/00 PROC.º N.º 588/2000 - (fl - 32) 
De FRANCISCO ROSA GOMES, residente na Rua Central, n.º 5, freguesia de 

Boavista, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia e muros de vedação, a levar 
a efeito no Lote 14 – Casal do Ralha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta de implantação rectificada qu anto à profundidade do 
lote, de modo a que a área e os limites do lote cor respondam ao previsto no 
loteamento, assim como ao descrito no documento de posse; 

2.º apresentar elementos gráficos relativos a muros  rectificados, de 
acordo com o disposto no ponto anterior; 

3.º apresentar termo de responsabilidade elaborado de acordo com a 
alínea g) do anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de  15 de Dezembro, devendo referir 
nomeadamente o cumprimento das disposições do alvar á de loteamento; 

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 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.º1930/00 PROC.º N.º 713/2000 - (fl - 45)  

De MÁRIO RIBEIRO MONIZ, residente em Lapa Furada, freguesia de S. 
Mamede - Batalha, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar e muros 
de vedação, a levar a efeito no Lote 17 - Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar corte com indicação do perfil origin al do terreno, limites do 
lote, cotas altimétricas e afastamentos, de acordo com o previsto no loteamento; 

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 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.º1931/00 PROC.º N.º 723/2000 - (fl – 18)  

De BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., com sede na Rua augusta, n.º 
62/74 - Lisboa, referente à legalização da alteração de cor da caixilharia da fachada da 
agência bancária, situada na Avenida Heróis de Angola, n.º 14, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/07/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a legalização da alteração de cor da caixilharia da agência 
acima referida e, autorizar o respectivo licenciame nto, devendo apresentar 
autorização do autor do projecto inicial de arquite ctura, nos termos do n.º 5 do art.º 
29º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º1932/00 INF. N.º 165/99 - (fl. - 26) 
De FIPOLEIRIA – SUPERMERCADOS LDA,  com sede na Rua das Olhalvas, 

freguesia de Pousos, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5005, de 17/05/2000, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção e montagem de um posto de  abastecimento simples de 
combustíveis líquidos de gasolinas e gasóleo, a lev ar a efeito na Rua das Olhalvas, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 2 do artigo 63º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
26/04/2000, transmitida através do ofício n.º 5005,  de 17/05/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 
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N.º1933/00 INF. N.º 12/2000 - (fl. - 9) 
De DUMEDIA LDA, com sede na Avenida 22 de Maio, Lote 46 – Loja B – 

Almuinha Grande – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de 
viabilidade de construção de um conjunto habitacional, a levar a efeito em Arrabalde da 
Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/07/2000, 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, verifica-se que: 
1.º o proposto não cumpre com o disposto no art.º 4 7º do Regulamento do 

Plano Director Municipal, no que se refere à altura  das construções, não podendo a 
mesma exceder 15,0m; 

2.º o proposto não se enquadra no local face à tipo logia de ocupação 
proposta, devendo a mesma ser reformulada de modo a  privilegiar as ocupações 
junto aos arruamentos a Nascente e a Poente, e de m odo a assegurar o correcto 
funcionamento das infra-estruturas existentes e des tinadas a servir o conjunto de 
edifícios propostos, nomeadamente no que se refere ao escoamento de tráfego; 

3.º as construções propostas junto ao arruamento do  lado Poente deverão 
alinhar pelas construções actualmente existentes, a djacentes do lado Sul, não 
devendo ainda exceder quatro pisos acima do solo ju nto à Estrada Nossa Sr.ª do 
Amparo, e três pisos acima do solo junto à Estrada dos Marinheiros, a fim de 
assegurar o correcto enquadramento do proposto no l ocal. 

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

** 

N.º1934/00 INF. N.º 28/2000 - (fl. – 18) 
De JAIME GROSSO DA SILVA, residente na Rua da Moitoa – Santo Antão – 

Batalha, referente ao pedido de viabilidade de construção de um edifício misto, a levar a 
efeito em Cova do Vinagre, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/07/2000, 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 de um pedido de informação prévia relativa mente à construção de 
um edifício numa zona definida no Regulamento do Pl ano Director Municipal, como 
Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densid ade, e ainda numa zona 
abrangida pelos estudos do Plano de Pormenor de Lei ria Norte. 
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Analisado o pedido, verifica-se que: 
1.º o proposto não se encontra de acordo com o indi cado no estudo do 

Plano de Pormenor de Leiria Norte, devendo o mesmo ser reformulado de modo a 
cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Gabi nete do Plano de Pormenor (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

1.1 de acordo com o indicado no parecer acima refer ido, prevê-se a 
viabilidade da construção do edifício correspondent e ao lote 5Z.84, devendo ceder o 
lote 5Z.85 à Câmara, bem como os espaços envolvente s indicados; 

2.º não cumpre com o disposto no art.º 47º do Regul amento do Plano 
Director Municipal, art.º 69º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas e restante 
legislação em vigor. 

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

Mais delibera informar, que o pedido poderá ser rev isto, caso apresente 
elementos de modo a rectificar os aspectos acima in dicados. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º1935/00 PROC.º V.H. Nº 19/99 - (fl - 16) 
De ROSA DAS CANDEIAS CALADO,  referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica do prédio onde reside e situado na Rua das Amoreiras, n.º 15 – Porto 
Figueira, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, atendendo o que o proprietário do imóvel não procedeu à 
reparação das deficiências apontadas no Auto de Vis toria efectuado ao prédio acima 
referido e, na sequência da deliberação tomada em r eunião de 26/01/2000, delibera, 
por unanimidade, notificar o proprietário do imóvel , o Sr. António Salgueiro, residente 
em 17 Rue des Doucettes – Garges les Gonesse - Fran ça, ao abrigo do disposto na 
alínea c) do n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e n.º 1 do art.º 13º 
do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, para  no prazo de 45 dias, proceder à 
realização das obras necessárias à reparação das de ficiências constantes no referido 
Auto de Vistoria, cujo teor já é do seu conheciment o. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 

N.º1936/00 PROC.º V.H. N.º 22/99 - (fl - 13) 
De MARIA EUGÉNIA ÂNGELA RAMOS DA SILVA,  referente à vistoria para 

efeitos de beneficiação higiénica do prédio onde reside e situado na Rua Cidade de 
Tokushima, Lote 11 – r/c esq.º, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar a petição da proprietá ria e, considerando que 
não apresenta elementos que possam alterar os funda mentos que tiveram na origem 
da proposta de indeferimento, delibera, por unanimi dade, notificar a proprietária do 
imóvel, a Sr.ª. Gracinda Rosa da Graça Coelho Perei ra, residente na Av. Dr. José 
Jardim, n.º 19 – 2.º, freguesia de Leiria, ao abrig o do disposto na alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e n .º 1 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 321-
B/90, de 15 de Outubro, para no prazo de 30 dias, p roceder à realização das obras 
necessárias à reparação das deficiências apontadas no Auto de Vistoria, cujo teor já é 
do seu conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º1937/00 PROC.º LOT. N.º 2021/66 (fl.49) 
De Joaquim António, acompanhado de um requerimento de MANUEL 

ANTUNES PORTELA residente no Centro Comercial Maringá, loja 18-r/c em Leiria 
solicitando que lhe sejam informados os actuais parâmetros de construção definidos no 
loteamento em causa, tais como índices, cérceas, áreas de implantação e construção e 
afastamentos às estremas. de um terreno sito em Arrabalde da Ponte na freguesia de 
Marrazes. 

Da análise ao processo verificou-se que os parâmetros aprovados no projecto do 
loteamento aprovado são: 

“Alinhamentos – E.M. de Marinheiros 7m do eixo à Rua, 4,5m. As fachadas 
laterais deverão ficar a 4m das entradas. 

Lotes – 1, 4, 7 e 8 para moradias isoladas com 2 pavimentos para um fogo por 
pavimento...” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.6.2000 em que: 

- o processo em causa data de 1966 e foi licenciado  em 5.10.69 com a 
licença nº 3149, sem contudo ter sido emitido alvar á (vigorava o Decreto-Lei nº 
46673/65 de 29 de Novembro); 

- a insuficiência técnica existente e os sucessivos  problemas de definição 
nos lotes fez com que à presente data o loteamento se encontre alterado nas 
implantações, nos afastamentos das edificações e no  número de pisos, encontrando-
se na sua totalidade construído, à excepção do lote  1 (área onde o ora requerente 
pretende intervir; 

- nas peças apresentadas pelo requerente, a configu ração e área de 
implantação do terreno não coincide com a implantaç ão do lote marcada em planta do 
processo, apesar dos 427,2m2 que constam da Certidã o da Conservatória do Registo 
Predial, devendo por isso a área que apresenta a ma is ser justificada; 

- dadas as características do edificado existente e m todo o loteamento e 
ainda, a falta de elementos técnicos existentes em processo; 
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delibera por unanimidade, considerar viável uma con strução com as 
características das edificações existentes na envol vente, devendo o respectivo 
projecto a apresentar, cumprir com o estipulado no loteamento e restante legislação 
de âmbito geral e Municipal em vigor, tendo contudo  em atenção as características 
existentes, nomeadamente os afastamentos, alinhamen tos, cérceas, volumetria e 
materiais do edificado existente e confinante com o  terreno. 

** 

N.º1938/00 PROC.º LOT. N.º 5452/71 (fl.255) 
De Virgílio Martins Clemente e outro, acompanhado de um requerimento de 

MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS, residente na R. da Padaria, n.º 1 em Meirinhas-
Pombal, referente à alteração de um acesso automóvel exterior para a garagem colectiva do 
lote n.º 15 de que é proprietário, no loteamento sito em G.ª dos Olivais, freguesia de 
Marrazes, em que veio dar cumprimento aos pontos 2.º e 3.º da deliberação camarária de 
3.5.2000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 12.7.2 000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto dos arranjos exteri ores apresentado. 

Assim, a alteração no lote é aprovada, condicionada  à apresentação de 
uma Garantia Bancária no valor de Esc. 701.400$00, devendo a execução da obra em 
causa coincidir com o prazo da execução da obra do edifício. 

** 

N.º1939/00 PROC.º LOT. N.º 29/75 (fl.771) 
De José Rodrigues Ferreira Dias, acompanhado de um requerimento FAUSTINO 

DAS NEVES FERREIRA  e TERESA MARGARIDA SERRANO FERNANDES RODRIGUES 
SARRAIPA , residindo esta última na Estrada da Barosa, 20 em Barosa e provando por 
apresentação de Certidão da Conservatória do Registo Predial que é a actual possuidora do 
lote 10, pelo que solicita o averbamento do seu nome no aditamento a emitir ao alvará do 
loteamento sito em Vale Sepal, freguesia de Marrazes. 

A referida munícipe apresenta ainda um ofício da Direcção Regional de 
Educação do Centro, dando parecer favorável ao funcionamento do Jardim de Infância 
pretendido para o lote nº 10. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 18.7.2000 delibera por unanimidade, autorizar a 
emissão do aditamento ao alvará do loteamento em ca usa, nos nomes de Faustino 
das Neves Ferreira e Teresa Margarida Serrano Ferna ndes Rodrigues Sarraipa. 

** 
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N.º1940/00 PROC.º LOT. N.º 45/76 (fl. 37) 
De José Lopes Augusto, acompanhado de um requerimento de CÉLIA 

MARGARIDA DOMINGUES CASEIRO e ROLANDO MANUEL DOMING UES CASEIRO, 
ambos residentes em Ladeira da Costa, Almuinhas-Marrazes, referente às alterações aos 
lotes 2 e 1 respectivamente, do loteamento em Brogal, constando as mesmas do aumento 
da área de construção em 119m2 para habitação, na modificação do polígono de 
implantação e na alteração do número de pisos. 

A área de construção para habitação passa a ser de 300m2, sendo o índice de 
construção de 0,39. O aumento da área de construção representa uma cedência de 32m2 
para equipamento, a que corresponde a quantia de Esc. 65.520$00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 12.7.2 000 delibera, por maioria com 
a abstenção do Senhor Vereador Dr. José da Silva Al ves aprovar a alteração 
pretendida para os lotes 1 e 2 do loteamento acima referido e a emissão do 
aditamento ao respectivo alvará, condicionado ao pa gamento da importância de Esc. 
65.520$00 como compensação por área não cedida para  equipamento. 

** 

N.º1941/00 PROC.º LOT. N.º 8/78 (fl.37) 
De José Joaquim Gomes Júnior, acompanhado de um requerimento de 

SUZANA MARIA PATRÍCIO GOMES, residente na R. Nova da Seixeira em G.ª dos Olivais-
Marrazes, esclarecendo que a referência correcta para o tipo de ocupação no lote 3 do 
loteamento sito em Seixeira na G.ª dos Olivais, freguesia de Marrazes de que é proprietária 
é “habitação existente” e não “construção existente de barracões”, como por lapso foi 
indicado no Alvará n.º 200/78. 

Pretende também a requerente a aprovação do aumento de área de construção 
no lote referido em cerca de 30m2. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 13.7.2 000 delibera, por 
unanimidade, aprovar as alterações pretendidas acim a referidas e autorizar a emissão 
do correspondente aditamento ao alvará, uma vez que  é cumprido o estipulado no 
Art.º 36.º do Decreto-Lei nº 448/91 de 29 de Novemb ro com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 334/95 de 28 de Dezembro. 

** 

N.º1942/00 PROC.º LOT. N.º 11/93 
De JAIME GROSSO DA SILVA E OUTROS,  residente na Rua da Moitoa em Stº 

Antão-Batalha, acompanhado dos elementos exigidos por deliberação camarária de 
14.6.2000 para emissão do aditamento ao alvará do loteamento sito em G.ª dos Olivais, 
freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.7.2000 delibera por unanimidade, tomar 
conhecimento dos elementos apresentados pelos promo tores, dando assim 
cumprimento ao estipulado no n.º 3 do Art.º 36.º do  Decreto-Lei nº 448/91 de 29 de 
Novembro e Decreto-Lei nº 334/95 de 28 de Dezembro e autorizar a emissão do 
aditamento ao respectivo alvará. 

** 

N.º1943/00 PROC.º LOT. N.º 48/93 (fl. 641) 
De EMÍLIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS,  acompanhado de um 

requerimento de um dos promotores (Armindo Grosso da Silva), requerendo a redução de 
garantias bancárias por se encontrarem em fase de conclusão as infra-estruturas do 
loteamento sito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.7.2000 delibera por unanimidade, autorizar a 
redução da Garantia Bancária nº 3256600113 para Esc . 4.200.000$00 que ficará cativa 
até à recepção definitiva de todas as infra-estrutu ras que cauciona. 

Mantêm-se cativas as quantias das Garantias n.º s 3 258605235 e 
3258605234 referentes às alterações aprovadas em 11 .11.98. 

** 

N.º1944/00 PROC.º LOT. N.º 21/94 (fl.174) 
De Manuel Marques Ferreira Júnior acompanhado de um requerimento de 

LEONEL GAMA FERREIRA E OUTROS , referente à alteração pretendida para o 
loteamento sito em S. Romão, freguesia de Pousos (já aprovada em reunião de 15.9.99). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 14.7.2000 e, em com plemento da deliberação 
datada de 15.9.99 delibera, por unanimidade, aprova r o projecto dos arranjos da rede 
viária do loteamento em causa e a emissão do aditam ento ao respectivo alvará, 
condicionado à apresentação de uma Garantia Bancári a no valor de Esc. 924.200$00, 
devendo as obras serem executadas no prazo de um an o. 

** 

N.º1945/00 PROC.º LOT. N.º 73/95  
De JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTROS,  referente ao loteamento a levar a efeito 

na Qtª da Bela Vista, freguesia de Cortes. 

Retirado. 

** 
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N.º1946/00 PROC.º LOT. N.º 10/96 (fl.209) 
De CARLOS JOSÉ MOTEIRO DINIS E OUTRO,  residente na R. dos Carvalhos, 

74 em Carreira, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória das 
obras de infra-estruturas do loteamento situado em Montijos, freguesia de Monte Redondo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 18.7.200 0 delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, a redução das Garantias 
Bancárias n.º s 252986 de Esc. 1.506.270$00 e 25298 7 de Esc. 4.445.600$00, emitidas 
pelo Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa SA em 4.5.98, para 10% dos seus 
valores, os quais ficarão cativos até à recepção de finitiva. 

** 

N.º1947/00 PROC.º LOT. N.º 17/96 (fl.28) 
De ANTÓNIO LUÍS DIAS SANCHES E OUTRO,  residentes em Outeiro-

Coimbrão, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a efeito em Outeiro, 
freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 7.7.2000 , cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro: 

“Da análise do processo verifica-se que a proprieda de é constituída por 
dois artigos de matriz com área total de 3.300m2, c onforme Certidão da Conservatória 
do Registo Predial. No entanto, no processo é indic ado na memória descritiva e no 
levantamento topográfico que a área a lotear é de 9 00m2, enquanto na planta de 
síntese é referida a área total de 982m2. 

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 nº 2 do artigo 13º do 
Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a redacç ão dada pelo Decreto-Lei 334/95, 
de 28 de Dezembro.” 

** 

N.º1948/00 PROC.º LOT. N.º 19/96 (fl.380) 
De VITOR MANUEL TOMÁS FERREIRA GOMES E OUTROS,  residentes em 

Outeiro da Ranha-Vermoil, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção 
provisória das obras de infra-estruturas do loteamento situado na Qt.ª do Chorão em S. 
Romão, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12.7.200 0 delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s de arruamentos, sistema de 
drenagem pluvial e zonas verdes do loteamento, deve ndo para o efeito ser elaborado 
o respectivo auto de recepção e ainda, a redução da s Garantias Bancárias do BCP-
Banco Comercial Português nº 3257600117 de Esc. 873 7.790$00 para 10% do seu valor 
e nº 3257600116 de Esc. 41.439.200$00 para Esc. 4.4 40.920$00 (correspondentes a 
10% mais 297.000$00 referentes à zona verde por exe cutar).  

Os valores acima mencionados ficarão cativos até à recepção definitiva 
das infra-estruturas que as respectivas Garantias c aucionam. 

** 

N.º1949/00 PROC.º LOT. N.º 41/96  
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS,  residente na R. do Centro, 

Casal dos Ferreiros-Arrabal, acompanhado de um requerimento solicitando que seja 
considerada sem efeito a exigência da reunião camarária de 7.7.99 quanto à cedência do 
lote 11 ou do lote 12 do seu loteamento na Qt.ª do Seixo em Guimarota, freguesia de Leiria, 
como compensação de zona verde e de utilização colectiva, uma vez que executou “... a 
plataforma preparando o terreno para implantação do equipamento” e “... o arruamento de 
acesso, estacionamentos e passeios”. 

Retirado. 

** 

N.º1950/00 PROC.º LOT. N.º 16/98 (fl.90) 
De J. CASEIRO – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LDª.,  com sede na R. 

25 de Abril, 37 em G.ª dos Olivais-Marrazes, referente ao loteamento de uma propriedade 
sita em Cerveira, freguesia de Marrazes, inserida em área habitacional de baixa densidade 
(ficando uma área remanescente). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 14.7.2000 delibera,  por maioria coma abstenção do 
Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves, aprovar o projecto de loteamento acima 
referido para constituição de 4 lotes destinados a moradias, condicionado ao 
seguinte: 

1.º ceder a área de 2.328m 2 para arruamentos, estacionamentos e 
passeios. 

2.º efectuar o pagamento de Esc. 270.112$00 à Câmar a Municipal, como 
compensação por área não cedida para equipamento; 

3.º apresentar os projectos de infra-estruturas no prazo de um ano, 
devidamente elaborados de acordo com os pareceres d as respectivas entidades, 
devendo arborizar os passeios. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva, esteve ausente durante a 
discussão e votação deste assunto. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 27 de 2000.07.19 

.001215-(40)

N.º1951/00 PROC.º LOT. N.º 17/98 (fl.100) 
De DOMINGOS DA SILVA MENINO DE CARVALHO,  residente na R. da 

Cerveira-Marrazes, referente ao loteamento de uma propriedade para constituição de 7 lotes 
destinados a moradias, a levar a efeito em Cerveira, freguesia de Marrazes, inserido em 
área habitacional de baixa densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 14.7.2000 delibera,  por maioria, com a abstenção 
do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves aprovar o projecto de loteamento acima 
referido para constituição de 7 lotes destinados a moradias, inserido em área 
habitacional de baixa densidade condicionado ao seg uinte: 

1.º Ceder as seguintes áreas: 
a) 979m2 para arruamentos, passeios e estacionamento; 
b) 400m 2 para zona verde. 

2.º  Efectuar o pagamento de Esc. 749.700$00 à Câma ra Municipal, como 
compensação por área não cedida para equipamento; 

3.º  Apresentar os projectos de infra-estruturas no  prazo de um ano, 
devidamente elaborados de acordo com os pareceres d as respectivas entidades. 

** 

N.º1952/00 PROC.º LOT. N.º 5/99 
De MARIA LUCÍLIA O. F. RIBEIRO,  referente a um loteamento a levar a efeito 

em Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

Retirado. 

** 

N.º1953/00 PROC.º LOT. N.º 6/99 (fl.122) 
De MANUEL CRUEL ANDRÉ E OUTRA,  residentes na R. Nova da Caravela-

Carvide, acompanhado de um requerimento solicitando o aumento em 45m2 da área de 
construção do lote nº 1 da habitação e anexo do projecto de loteamento a levar a efeito na 
R. Nova da Caravela, freguesia de Carvide. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 18.7.2000 delibera,  por maioria com a abstenção 
do Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves aprovar a alteração ao projecto do 
loteamento acima referido, uma vez que a pretensão se enquadra no estipulado no 
Art.º 36.º do Decreto-Lei nº 448/91 de 29 de Novemb ro e Decreto-Lei nº 334/95 de 28 de 
Dezembro. 

Como se verifica um aumento na área de construção, é fixado um custo 
adicional de Esc. 20.286$00 à compensação a liquida r por área não cedida para 
equipamento, a qual ficará assim no montante total de Esc. 186.816$00. 

Para efeitos de emissão do correspondente alvará de ve ainda ser dado 
cumprimento às condições das deliberações anteriore s (17.11.99 e 31.5.2000). 

** 
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N.º1954/00 PROC.º LOT. N.º 16/99 (fl.44) 
De HABIEURO-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDª.,  com sede em Terraços 

do Marachão, Bloco 1 – 2ºE 07 em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade sita 
na Qt.ª do Mato Grosso em Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 13.7.200 0, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro: 

“Analisado o processo verifica-se que a proposta ap resentada ocupa parte 
da Reserva Ecológica Nacional, segundo a Planta de Ordenamento da cidade de Leiria 
do Plano Director Municipal. Verifica-se também que  os Serviços Municipalizados não 
viabilizam o abastecimento de água desde a rede púb lica local, uma vez que o sistema 
de distribuição de água com origem no reservatório do Alto Vieiro carece de uma 
ampliação pelo que esta solução necessita de uma pa rcela de terreno junto à célula 
existente. 

Assim sendo e porque os SMAS não se responsabilizam  pela aquisição da 
necessária parcela em tempo útil para o abastecimen to, propõem como alternativa 
que a aquisição seja efectuada pelo requerente. 

Face ao exposto e ao conteúdo dos solicitados parec eres e consultas aos 
serviços do Departamento de Obras Municipais e Divi são de Apoio Técnico, não 
poderá a presente pretensão merecer parecer favoráv el de acordo com as alíneas a), 
c) e e) do nº2 do Art.13.º do Decreto-Lei nº448/91 de 29 de Novembro com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº334/95 de 28 de Dezembro . 

Mais se informa que se deixa à consideração superio r o parecer da Junta 
de Freguesia da Azoia, o qual ,vem lembrar a existê ncia, nesta Câmara Municipal de 
uma proposta de tráfego para o local.” 

** 

N.º1955/00 PROC.º LOT. N.º 19/99 (fl.23) 
De MÁRIO FERNANDO DE JESUS RODRIGUES HENRIQUES,  residente na R. 

da Barroca, 4 em Opeia-Caranguejeira, referente ao loteamento de uma propriedade sita na 
Cruz da Areia, freguesia de Leiria, inserida em espaço urbanizável em área habitacional ou 
residencial. 

O projecto apresentado prevê a criação de 5 lotes destinados a habitação 
unifamiliar, não se encontrando definido em planta a linha de água a Norte junto ao terreno, 
de acordo com a cartografia existente. O terreno em causa tem um declive de 
aproximadamente 33%. 

Retirado. 

** 
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N.º1956/00 PROC.º LOT. N.º 25/99 - (fl 31) 
De EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS , acompanhado de um 

requerimento de Maria Arminda de Oliveira Costa como sua representante legal, residente 
na Rua d e St.ª Clara n.º 625 – Qt.ª do Porto Moniz-Leiria, referente ao loteamento de uma 
propriedade sita no lugar de Barracão, freguesia de Colmeias, inserida em núcleo urbano. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.7.2000 delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento acima referido, condicionado  ao seguinte: 

1.º Ceder ao domínio público 310,40m2 para alargame nto do arruamento; 
210,70m2 para passeio; 226,25 m2 para estacionament o; 

2.º Efectuar o pagamento de Esc. 457.852$00 à Câmar a Municipal, como 
compensação por área não cedida para equipamento; 

3.º Efectuar o pagamento que vier a ser fixado pelo s Serviços 
Municipalizados, referente à comparticipação para r eforço da rede de água a 
montante do loteamento (conforme parecer emitido at ravés do ofício nº 2419 de 
6.4.2000); 

4.º Apresentar os projectos de infra-estruturas no prazo de um ano, 
devidamente elaborados de acordo com os pareceres d as respectivas entidades. 

** 

N.º1957/00 PROC.º LOT. N.º 3/2000 (fl.49) 
De MANSOS-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A.,  com sede na R. D. Luís I, 19 em 

Lisboa, acompanhado de um requerimento solicitando a prorrogação do prazo concedido 
pela proposta de indeferimento comunicada através do ofício nº 5191 de 23.5.2000. 

Atendendo a que a quase totalidade da propriedade e m causa se encontra 
inserida em Reserva Ecológica Nacional e Reserva Ag rícola Nacional e verificando-se 
que a área incluída em espaço urbanizável – área ha bitacional ou residencial de baixa 
densidade, é de tal maneira exíguo que não é viável  o loteamento da mesma a 
Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 14.7.2000 delibera por  unanimidade, não haver razão 
para conceder a prorrogação de prazo solicitada. 

No entanto pode ser informada a firma requerente qu e, é dilatado o prazo 
concedido em reunião camarária de 12.4.2000 que man ifesta a intenção de 
indeferimento nos termos do Código do Procedimento Administrativo, por mais 30 
dias. 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º1958/00 PROC.º INF. N.º 5/99 (fl. 9) 
De ADRIANO DAS NEVES OLIVEIRA,  residente na R. Principal, 127 em Vale 

de St.ª Margarida-Arrabal, solicitando informação sobre a viabilidade de uma operação de 
loteamento para uma propriedade inserida em núcleo urbano sita em Sítio da Cabeça, 
freguesia de Arrabal. 

Trata-se de um loteamento para a constituição de 7 lotes destinados a moradias, 
enquadrando-se a proposta na generalidade, com o PDM, à excepção do Art.º 76.º, dado 
não estar previsto qualquer estacionamento exterior aos lotes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.7.2000 e tendo e m conta o parecer dos SMAS 
delibera por unanimidade, considerar inviável a ope ração de loteamento pretendida 
ao abrigo das alíneas c) e e) do n.º 2 do art.º 13. º do Decreto-Lei N.º 448/91, de 29 de 
Novembro e Decreto-Lei N.º 334/95 de 28 de Dezembro , devendo por isso, ser 
notificado o requerente nos termos dos art.º s 100. º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo De creto-Lei N.º 442/91 de 15 de 
Novembro. 

** 
N.º1959/00 PROC.º INF. N.º 9/99 (fl. 7) 

De PARODEL-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LDª., 
com sede na R. Saint Maur des Fosses, 75 em Leiria, solicitando informação sobre a 
viabilidade de uma operação de loteamento para uma propriedade sita na Rua das Rosas 
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 Urbanismo em 12.7.200 0, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro: 

“... 
Analisado o processo verifica-se que face ao decliv e acentuado do terreno 

com 16%, as intenções pretendidas não são suficient emente esclarecedoras, 
nomeadamente no que respeita à contenção de terras,  no que respeita à implantação 
e volumetria do edificado e no que respeita à infor mação para uma necessária 
remodelação da rede de água local e restantes infra -estruturas. 

Desta forma são estes serviços de acordo que a solu ção urbanística deverá 
passar por um estudo de integração das construções propostas, bem como por uma 
solução a estudar para as infra-estruturas conjunta mente com as entidades 
envolvidas. 

De acordo com a cartografia existente verifica-se a inda que o terreno não 
só contém uma linha de água que o atravessa, como d rena naturalmente para a ribeira 
a nascente. Uma vez que não tem isso em atenção na proposta, não cumpre com o 
Decreto-Lei nº 468/71 de 5 de Novembro e Decreto-Le i nº 46/94 de 22 de Fevereiro. 

Face ao exposto e aos pareceres e consultas solicit ados, são estes 
serviços de acordo que não poderá a presente viabil idade ser favorável, por não se 
cumprir com o Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro , com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei 334/95, de 28 de Dezembro e restante le gislação em vigor. 

Mais se informa que poderá admitir-se um loteamento  para o local, desde 
que a solução seja remodelada, por forma a cumprir- se com a legislação.” 

** 
N.º1960/00 PROC.º INF. N.º 11/99 (fl.19) 

De ANTÓNIO DE CARVALHO MENDES E OUTROS,  residente na R. de Vale 
de Lobos em Guimarota-Leiria, referente ao pedido de viabilidade para um loteamento a 
levar a efeito em Guimarota, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12.7.200 0, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro: 

“...Analisado o processo verifica-se  que a localiz ação/implantação do 
terreno no extracto da Planta de Ordenamento à esca la 1/10.000 do PDM não se 
encontra correcta. O terreno encontra-se mais a Sul  125m aproximadamente, advindo 
daí incorrecções na classificação do uso do solo, p elo que os índices, pisos, cérceas, 
etc..., ora propostos, não são os correctos. 

Relativamente à solução urbana, verifica-se que a p roposta é complexa e 
pouco optimizada, com áreas de pavimentação automóv el excessivas em extensão, 
proporcionando uma clara e desnecessária sobrecarga  de manutenção para a 
Câmara. O traçado viário não cumpre com os raios mí nimos de curvatura e os 
acessos são conflituosos e encontram-se mal dimensi onados, com soluções que a 
prática já demonstrou ser não funcional. 

Pressupõe-se num loteamento a homogeneidade de uma solução no 
mínimo o mesmo critério, a mesma linguagem para sol uções distintas nas suas 
diferentes áreas. Os quarteirões previstos  contém tipologia edificada diferente sem 
qualquer ligação ou preocupação morfológica entre s i; perdem-se enfiamentos, 
alinhamentos proporcionando um tipo de construção u rbana sem regra. 

Face ao exposto e ao conteúdo dos pareceres solicit ados, são estes 
serviços de acordo que a presente viabilidade dever á ser desfavorável, ao abrigo do 
disposto no Art.º 7.º-A do Decreto-Lei nº 448/91, d e 29 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro,  por não se cumprir com o 
estabelecido em Plano Director Municipal. 

No entanto, poderá o presente parecer ser revisto, devendo a solução ser 
reformulada por forma a cumprir-se com a legislação  em vigor, bem como com o retro 
referido.” 

** 
N.º1961/00 PROC.º INF. N.º 12/99 (fl. 7) 

De JOÃO ANTÓNIO BATISTA DOS SANTOS & FILHOS LDª.,  com sede na 
Rua N.ª Sr.ª da Conceição, 20 em Vidigal-Pousos, solicitando informação sobre a viabilidade 
de uma operação de loteamento para uma propriedade que se insere em “área habitacional 
ou residencial de baixa densidade”, sita em Ordem-Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
do Departamento de Urbanismo e com o despacho da Sr .ª Presidente de 3.7.2000, 
delibera por unanimidade não considerar viável a pr etensão, devendo ser solicitado 
parecer ao Gabinete do PDM (em revisão). 

Deverão ainda ser tidos em consideração os parecere s emitidos pelas 
entidades consultadas. 

** 
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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REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PAÇOS DO CONCELHO – 1º F ASE (9) T –150/99 
N.º1962/00 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Art.º s 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (DOM.) sobre a adjudicação definitiva da 
referida obra ao concorrente Aníbal de Oliveira Cristina, L.da. pelo valor de 75.099.826$00 + 
IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (DOM.), delibera, por  unanimidade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 110.º do Dec. Lei  N.º 59/99, de 02 de Março, 
adjudicar definitivamente ao concorrente Aníbal de Oliveira Cristina, L.da, a obra 
supra referida pelo valor de 75.099.826$00  + IVA, e de acordo com a sua proposta de 
24 de Fevereiro de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL N.º 1193, TROÇO F ONTE COVA – GROU (9) 
T – 108/99 
N.º1963/00 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Art.º s 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (DOM.) sobre a adjudicação definitiva da 
referida obra ao concorrente CIVILVIAS – Construção & Vias, L.da., pelo valor de 
44.684.929$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (DOM.), delibera, por  unanimidade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 110.º do Dec. Lei  N.º 59/99, de 02 de Março, 
adjudicar definitivamente ao concorrente CIVILVIAS – Construção & Vias, L.da, a obra 
supra referida pelo valor de 44.684.929$00  + IVA, e de acordo com a sua proposta de 
17 de Dezembro de 1999. 

A presente deliberação é aprovada em minuta 

** 

REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DA E.M. DE S. ROMÃO À LOU REIRA – TROÇO DA 
CHAINÇA À LOUREIRA – 5º TROÇO (9) T – 226/98 
N.º1964/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 5.496.500$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de  5.4 96.500$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. 

** 
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PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE MACEIRA  (RUA DO 
SALGUEIRO – COSTA, RUA DO ARRIFE – VALE DA GUNHA, R UA DO PARAÍSO – 
ARNAL) (9) T – 107/99 
N.º1965/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 2.343.200$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de  2.3 43.200$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma CMPR – Construções e Obras Púb licas, Lda.  

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTO S NA 
FREGUESIA DE POUSOS (9) T – 109/96 
N.º1966/00 A acta n.º 20 da reunião da Câmara Municipal de Leiria realizada em 00/05/24, a 
folhas .00886-(28) contem imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê  “Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
medição n.º s 1; 2; 3; 4T+ e 5T+, da obra supra, no valor de 504.748$00 + IVA” deve ler-se  
“Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição n.º s 1; 2; 3; 4T+, 5T+ e 6, 
da obra supra, no valor de 410.500$00 + IVA”. 

A Câmara delibera por unanimidade, proceder à recti ficação respectiva.  

** 

ISLA – INSTITUTO SUPERIOR DE LEIRIA – PEDIDO DE AUT ORIZAÇÃO PARA A 
REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA CML EM S. RO MÃO 
N.º1967/00 Presente o fax do ISLA – Leiria datado de 31/05/2000, no qual solicita, 
autorização para a realização de um conjunto de obras relacionadas com um sistema de 
aquecimento central a gás natural, assim como a instalação da canalização e dos 
radiadores dentro das salas de aula, nas instalações da CML em S. Romão. 

Analisado o assunto e em conformidade com o n.º 4 d o Protocolo 
celebrado em 19 de Dezembro de 1996 e por o imóvel em referência ser da 
propriedade do Município, a Câmara delibera por una nimidade, autorizar a realização 
das obras solicitadas, devendo as mesmas serem exec utadas de acordo com as 
normas vigentes. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

CENSOS 2001 – APROVAÇÃO DO PROTOCOLO COM I.N.E. 
N.º1968/00 Presente o processo em título com informação do DU., sobre o Protocolo de 
colaboração entre o INE e a CML. 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o proto colo. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA DA ALTA ESTREMADURA (DA 1-8) 
N.º1969/00 No seguimento da deliberação tomada em r eunião de 24 de Março de 1999 
em que a Câmara manifestou a intenção de adesão à A gência Regional de Energia da 
Alta Estremadura e no uso da autorização concedida pela Assembleia Municipal em 
Sessão realizada em 29 de Junho de 2000, a Câmara d elibera, por unanimidade, 
conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar  a escritura de constituição da 
ENERDURA - Agência Regional de Energia da Alta Estr emadura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

INICIATIVAS LOCAIS DE EMPREGO - CRIAÇÃO DE EMPRESA - DEC. LEI N.º 189/96, 
DE 8 DE OUTUBRO 
N.º1970/00 Presente o ofício n.º 2473, de 26/05/2000, do Centro de Emprego de Leiria, 
acompanhado de um pedido apresentado por JOSÉ LUÍS FERREIRA FERRINHO , 
residente em Carreira d'Água - Barosa - Leiria, solicitando a emissão de parecer para a 
criação de uma empresa na actividade de "Serralharia Civil". 

A Câmara apreciou o assunto e com base na informaçã o prestada pela 
Junta de Freguesia de Barosa constante do ofício n. º 156/2000, de 5 de Julho, anexo 
ao respectivo processo delibera, por unanimidade, a o abrigo da alínea a) do n.º 2 do 
art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 189/96, de 8 de Outubr o, emitir parecer favorável à criação 
da empresa pretendida, desde que a mesma venha a po ssuir instalações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

** 

EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA NORTE DO  CONCELHO DE 
LEIRIA - INSTALAÇÕES DE ORIGEM - PAÚL - MONTE REDON DO - APROVAÇÃO DE 
MINUTA DE CONTRATO (DA-47) 
N.º1971/00 Presente o ofício n.º 4378, de 12 de Julho de 2000, dos SMAS, enviando à 
Câmara Municipal para aprovação nos termos do art.º 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 
de Março, a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara Municipal 
de Leiria e a Firma LITOBRAS - Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas, Ld.ª. 

A Câmara no seguimento da sua deliberação tomada em  reunião de 24 de 
Maio de 2000, delibera, por unanimidade: 

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

2.º dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ADFAL – ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS E FORMANDOS EM AD MINISTRAÇÃO 
LOCAL (DOS PALOP) – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO 
N.º1972/00 A ADFAL é uma Associação Sócio-Profissional, sem fins lucrativos e de carácter 
Internacional que tem entre outros objectivos; representar, defender e promover interesses 
dos Diplomados e formandos em Administração Local; colaborar na selecção, recepção e 
instalação dos formandos do curso de Administração Local  a realizar em Portugal ou em 
qualquer País de Língua Oficial Portuguesa  

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade de acordo com a 
alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99,  de 18 de Setembro, atribuir à ADFAL – 
Associação dos Diplomados e Formandos em Administra ção Local , um subsídio no 
valor de 40.000$00. 

** 

AQUISIÇÃO DE DOIS FOGOS NO BAIRRO DR. SÁ CARNEIRO D A-38-4 
N.º1973/00 Pela Técnica Superior Assessora de Serviço Social foi presente A 
Informação/Proposta que abaixo se transcreve: 

“Relativamente ao assunto mencionado no ofício do IGAPHE – ref.ª 3786 de 
14/06/2000, proponho que a Câmara Municipal adquira os dois fogos, colocados à venda, os 
quais poderão destinar-se a realojamento de famílias em situação de carência habitacional 
(destacam-se várias famílias jovens a coabitar com outros agregados, naquele Bairro), ou a 
serem utilizados para actividades de formação/animação, que se pretendem implementar no 
Bairro (após conclusão do diagnóstico sócio-económico, que está em curso).” 

O preço dos Fogos a adquirir é de 7.507.000$00, sendo: 

Bloco 19 – 3.º Esq.º fracção A 3.710.000$00 
Bloco 19 – 3.º Dt.º fracção B 3.797.000$00 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, adquirir os dois 
fogos em epígrafe, pelo valor de Esc. 7.507.000$00.  

Mais delibera, conferir poderes à Senhora President e para outorgar a 
respectiva escritura de aquisição 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º1974/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos dezanove de Julho de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 867.026.145$00 sendo de Operações 
Orçamentais 784.298.665$00 e de Operações de Tesouraria 82.727.480$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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10.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 2000 
N.º1975/00 Presente a 10.ª Alteração do Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando os reforços em 387.570 contos e as anulações em 324.700 contos. 

A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  senhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes, aprovar a 10. ª Alteração ao Plano de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º1976/00 Presente a 10.ª Alteração ao orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as deduções em 329.470 contos. 

A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  senhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes, aprovar a 10. ª Alteração ao Orçamento de 
2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SIMLIS – PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL 
N.º1977/00 Presente comunicação da SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do 
Lis, SA a solicitar a entrega de 264.724,5 euros, correspondente a Esc.: 53.072.497$00, que 
representam 50% do Capital subscrito pelo Município de Leiria, até 26 de Julho de 2000. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, proceder à 
entrega do capital nos termos acordados e solicitad os. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

MERCADO FALCÃO – PAGAMENTO DE MENSALIDADE TL-28-3 
N.º1978/00 Em análise o fax da Associação Nacional dos Comerciantes Grossistas, 
expondo o facto de o vendedor no Mercado Falcão, Sr. Manuel Marques de Oliveira se ter 
prontificado a pagar a mensalidade do mês de Março do corrente ano no dia 8 do mesmo 
mês e a mesma não ter sido aceite pelos serviços. 
Do processo consta o seguinte parecer do Sr. Vereador Eng. Pedro Faria: “... atendendo a 
que o Regulamento não especifica horário para pagamento e que havia pessoal responsável 
da Câmara no Mercado, deviam ter recebido o pagamento no dia 8, no próprio local. 
Assim, não tem cabimento a aplicação do agravamento de 50%, uma vez que o utente se 
prontificou a pagar dentro do prazo.” 
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A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, 
concordar com o parecer do Sr. Vereador Eng. Pedro Faria, que deverá ser 
transmitido à Associação Nacional dos Comerciantes Grossistas e autorizar a 
restituição da importância de 6.825$00 corresponden te ao agravamento de 50% da 
taxa mensal de ocupação, que havia sido paga pela G uia de Receita n.º 6356, de 
00.03.30  

** 

BAIRRO SOCIAL CASAL DA CORTIÇA – RENDAS EM ATRASO T L-5-1 
N.1979/00 Alteração (reforma) da deliberação nº 25 de 00.01.05 
Na sua reunião de 00.01.05, a Câmara deliberou notificar Glória Ramos da Silva Carriço, 
inquilina da casa camarária nº 3 do Bairro Social do Casal da Cortiça, "no sentido de 
proceder ao pagamento da dívida relativa às rendas não pagas e respectivos juros durante 3 
anos (36 prestações), com início em Janeiro do ano 2000, sendo a 1ª prestação na 
importância de 12.530$00 e as restantes 35 de 11.850$00". 
O valor da dívida foi calculado com base no total das rendas em atraso, isto é, 9 anos e 11 
meses. Porém, de acordo com o artigo 310º, alínea b) do Código Civil, as rendas devidas 
pelo locatário prescrevem no prazo de cinco anos. 
Assim sendo, o valor total da dívida deve ser rectificado para cinco anos, acrescido de 50% 
correspondente à indemnização prevista no artigo 1041º, nº 1, do já citado Código Civil, bem 
como corrigidas as respectivas prestações. Propõe-se, por isso, que a deliberação nº 25 de 
00.01.05, passe a ter a seguinte redacção: 
«A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar a rendeira para proceder ao pagamento da 
dívida relativa às rendas não pagas e respectiva indemnização, durante 30 prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no valor de 9.000$00 cada, com início em Janeiro do ano 
2000. 
Mais delibera que, no caso do não pagamento de qualquer das prestações, será interposta a 
competente acção judicial para efeitos de cobrança coerciva da dívida.” 

A Câmara delibera por unanimidade, alterar a sua de liberação n.º 25/2000, 
de 00.01.05, passando a ter a seguinte redacção:  
“A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar a r endeira para proceder ao 
pagamento da dívida relativa às rendas não pagas e respectiva indemnização, durante 
30 prestações mensais, iguais e sucessivas, no valo r de 9.000$00 cada, com início em 
Janeiro do ano 2000. 

Mais delibera que, no caso do não pagamento de qual quer das prestações, 
será interposta a competente acção judicial para ef eitos de cobrança coerciva da 
dívida.” 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA (QUIOSQUE)  -GAMEIREC - CON TABILIDADE E 
SERVIÇOS, LDA TL-24-15 
N.º1980/00 No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em 
17/05/2000 e depois de expirado o prazo concedido ao proprietário do quiosque instalado na 
Av. Heróis de Angola, desta cidade para o remover e, não o tendo feito, é, de novo, presente 
o processo a reunião de Câmara. 
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A Câmara, considerando que a Firma proprietária do quiosque sito na Av. 
Heróis de Angola, desta cidade, não cumpriu com a d eliberação tomada em 17/5/2000, 
que consistia em remover o dito quiosque daquele lo cal, delibera por unanimidade, 
removê-lo a expensas da Firma proprietária, ao abri go do art.º 157º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ASSOC. REMAR PORTUGUESA T L-24-15 
N.º1981/00 Presente o pedido da Associação Remar Portuguesa – Centro de Cristãos 
Benéficos de Reabilitação e Reinserção de Marginalizados., com sede na Rua dos Mártires, 
em Leiria, solicitando autorização para ocupar a via pública no Jardim Luís de Camões, nos 
dias 11, 12 e 13 de Agosto, onde será montado um palco. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, devendo, no 
entanto, toda a responsabilidade logística ser excl usiva da Associação e o local do 
espaço pretendido ser acordado com esta Câmara. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PUBLICIDADE – COOP. RADIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA,C.R .L. TL-24-16 
N.º1982/00 Retirado para melhor análise.  

** 

PUBLICIDADE – MAYBE, BAR ACADÉMICO DE LEIRIA, LDA T L-24-16 
N.º1983/00 Presente a participação n. 2631 elaborada pelos Serviços de Fiscalização 
Municipal, referente a colocação de publicidade luminosa sem licenciamento, pela firma 
Maybe – Bar Académico de Leiria, L.da, no seu estabelecimento sito na Rua Comandante 
Almeida Henriques, em Leiria. 

A Câmara, ao abrigo do n.º2, do art.º 5.º, da Lei n .º 97/88, de 17 de Agosto, 
delibera por unanimidade, manifestar a sua intenção  de ordenar a remoção da 
publicidade luminosa, por a mesma não se encontrar licenciada. 

Mais delibera nos termos dos artigos 100º e 101º do  Código do 
Procedimento Administrativo (audiência dos interess ados), notificar o Gerente da 
firma Maybe – Bar Académico de Leiria, L.da, com se de em Casal da Ponte Nova, 
Batalha, proprietária da referida publicidade coloc ada no seu estabelecimento sito na 
Rua Comandante Almeida Henriques, em Leiria, para q uerendo, no prazo de 10 dias a 
contar da data da notificação, se pronunciar sobre o assunto, podendo consultar o 
processo existente nestes Serviços. 

Delibera ainda ordenar aos Serviços de Fiscalização  para em deslocação 
ao local verificarem e informarem da existência da ante-câmara construída na entrada 
daquele estabelecimento e se a mesma foi objecto de  licenciamento. 

** 
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PUBLICIDADE – PROJECTO BASE, LDA TL-24-16 
N.º1984/00 Presente a participação n. 2570 elaborada pelos serviços de fiscalização, 
referente a colocação de publicidade na fachada do seu estabelecimento, sem 
licenciamento, pela firma Projecto Base, L.da, com sede na Av. Combatentes da Grande 
Guerra, 7, 4º Esq.º, em Leiria. 

A Câmara, ao abrigo do n.º2, do art.º 5.º, da Lei n .º 97/88, de 17 de Agosto, 
delibera por unanimidade, manifestar a sua intenção  de ordenar a remoção da 
publicidade luminosa, por a mesma não se encontrar licenciada. 
Mais delibera nos termos dos artigos 100º e 101º do  Código do Procedimento 
Administrativo (audiência dos interessados), notifi car a firma Projecto Base, L.da, 
com sede na Av. Combatentes da Grande Guerra, 7, 4º  Esq.º, em Leiria, proprietária da 
referida publicidade para querendo, no prazo de 10 dias a contar da data da 
notificação, se pronunciar sobre o assunto, podendo  consultar o processo existente 
nestes Serviços.  

** 

PUBLICIDADE – MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRA DOMINGUES  PEDROSA TL-24-16 
N.º1985/00 No seguimento da deliberação tomada por esta Câmara Municipal em 
02/02/2000 e depois de ter sido conferido o direito de audiência prévia dos interessados, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, é, de novo, 
presente o processo referente à instalação de painéis publicitários sitos no Largo da Feira, 
freguesia de Monte Redondo, de que é proprietária a Sr.ª D. Maria da Conceição Carreira 
Domingues Pedrosa, residente na morada indicada. 

A Câmara, considerando que a interessada não se pro nunciou sobre a 
intenção da Câmara expressa na deliberação de 02/02 /2000, delibera por unanimidade, 
ordenar a remoção no prazo de 10 dias a contar da d ata da notificação, dos painéis 
publicitários por não se encontrarem licenciados, s ob pena de, não o fazendo, ser a 
Câmara a fazê-lo a expensas da proprietária. 

** 

PUBLICIDADE - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. TL-24- 16 
N.º1986/00 Presente o pedido de colocação de vários anúncios, apresentado nesta Câmara 
Municipal por Banco Comercial Português, S.A., com sede Rua Augusta, 62/74, S. Nicolau, 
em Lisboa, a colocar nas suas instalações sitas na Av. 22 de Maio, lote 46, loja A, 
Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do desde que a 
publicidade seja colocada no interior da galeria e não nos pilares exteriores da 
fachada, conforme parecer do DU (Departamento de Ur banismo). 

** 
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RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – MARIA DOS ANJOS DA SI LVA TL-24-16 
N.º1987/00 Considerando que a redacção da deliberaç ão n.º 1629/00 tomada em 
reunião de Câmara de 00.06.14 saiu incorrecta, a Câ mara delibera por unanimidade, 
proceder à seguinte rectificação: 

Onde se lê:  "A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pe dido nas 
condições referidas pelo DU que deverão ser transmi tidas à requerente." 

Deverá ler-se:  “ A Câmara delibera, por unanimidade, notificar a requerente 
nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do P rocedimento Administrativo 
(Audiência dos Interessados), da intenção de indefe rir a pretensão, com base no 
parecer do DU (Departamento de Urbanismo), o qual d everá ser transmitido à 
requerente.” 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

RECURSO HIERÁRQUICO APRESENTADO POR JOSÉ MANUEL CAR REIRA AVELAR, 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PRINCIPAL, DO DESPACHO DE  HOMOLOGAÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA 
N.º1988/00 Presente o requerimento de recurso hierárquico apresentado por José Manuel 
Carreira Avelar, acompanhado da informação da Divisão Jurídica n.º 85/2000. 

A Câmara, depois de analisar o requerimento de recu rso e os demais 
elementos constantes do processo de classificação d e serviço do assistente 
administrativo José Manuel Carreira Avelar e consid erando que o recurso é 
extemporâneo, por ter sido interposto 25 dias úteis  para além do prazo legalmente 
estabelecido, e que os argumentos invocados pelo re corrente não são atendíveis, 
nem aptos a fundamentar a revogação do despacho do Senhor Vice-Presidente da 
Câmara Municipal datado de 03/02/2000 que homologou  a classificação de serviço, 
delibera, por unanimidade, concordar com o teor da informação da Divisão Jurídica 
n.º 85/2000 e, ao abrigo do disposto na alínea d) d o artigo 173.º e no n.º 1 do artigo 
174.º do Código do Procedimento Administrativo, rej eitar o recurso apresentado e, em 
consequência, confirmar o acto recorrido. 

Mais delibera ordenar a notificação do recorrente q uanto ao teor da 
presente deliberação. 

** 

CONCURSO EXTERNO PARA ADMISSÃO DE OPERÁRIOS SEMIQUA LIFICADOS, 
CANTONEIROS DE VIAS MUNICIPAIS - RECURSO HIERÁRQUIC O INTERPOSTO POR 
DUARTE ALVES VIEIRA DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DA C LASSIFICAÇÃO DE 
SERVIÇO. 
N.º1989/00 Presente o requerimento de recurso hierárquico apresentado por Duarte Alves 
Vieira, acompanhado de despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara, em 13 de 
Junho de 2000. 

A Câmara, depois de analisar o requerimento de recu rso e os demais 
elementos constantes do processo de classificação d e serviço do cantoneiro de vias 
municipais Duarte Alves Vieira e considerando que: 
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- a classificação de serviço do funcionário ora rec orrente resultou da 
valoração atribuída a cada um dos factores constant es da ficha de notação n.º 5, a 
saber: “qualidade de trabalho”, “quantidade de trab alho”, “adaptação à função” e 
“integração no serviço”; 

- tanto essa valoração como a classificação de serv iço dela resultante são 
de natureza qualitativa, sem que, no entanto, isso signifique que não sejam tidos em 
conta factores como a “quantidade de trabalho”, ao que acresce que, mesmo quando 
utilizadas as demais fichas de notação, a classific ação de serviço se traduzirá 
igualmente numa menção de natureza qualitativa, mas  agora apurada de uma 
pontuação quantitativa (cfr. artigo 9.º, n.º s 3 e 4 e n.º s 1 e 2 a contrario , do Decreto 
Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho); 

- a argumentação aduzida pelo recorrente no ponto 2 . do requerimento de 
recurso não é apta a fazer decair o teor das inform ações prestadas, a solicitação da 
Senhora Presidente da Câmara, pelos Senhores Eng.º Francisco Eduardo de Oliveira 
Morais e Dr. Abílio Manuel Louraço da Silva Figueir a, em 23 de Março de 2000, que 
serviram de fundamento ao despacho ora recorrido e que aqui se dão por 
reproduzidas na íntegra; 

- o despacho impugnado neste recurso foi proferido na sequência do 
despacho datado de 26 de Abril de 2000, no qual for am atribuídas ao funcionário as 
valorações em cada um dos factores de avaliação aci ma referidos, sendo que o 
despacho de 26 de Abril de 2000 se fundamentou, ao abrigo do disposto no artigo 
125.º, n.º 2 do Código do Procedimento Administrati vo, nas informações prestadas 
pelo notado, em 22 de Março de 2000, e pelos Senhor es Eng.º Francisco Eduardo de 
Oliveira Morais e Dr. Abílio Manuel Louraço da Silv a Figueira, em 23 de Março de 
2000; 

- o despacho ora recorrido é confirmativo do teor d o despacho proferido 
em 26 de Abril de 2000, pelo que vai buscar os seus  fundamentos de facto à 
fundamentação aduzida para aquele despacho, estando  igualmente fundamentado de 
direito por ter sido praticado em aplicação do disp osto nos artigos 32.º, n.º 2, 38.º, n.º 
2, 9.º, n.º s 3 e 4, al. b), 12.º, n.º s 1 e 3 e 7. º, al. b) do Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, 
normas a que expressamente se refere; 

delibera, por unanimidade, tomar como improcedentes  os fundamentos 
invocados pelo recorrente para impugnação do despac ho proferido pela Senhora 
Presidente da Câmara em 15 de Maio de 2000, negar p rovimento ao recurso 
apresentado e, em consequência, confirmar o acto re corrido, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 174.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Mais delibera ordenar a notificação do recorrente q uanto ao teor da 
presente deliberação, bem como a posterior remessa do processo à Senhora 
Presidente da Câmara para desenvolvimento do mesmo,  nos termos da lei aplicável. 

** 
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CONCURSO EXTERNO PARA ADMISSÃO DE OPERÁRIOS SEMIQUA LIFICADOS, 
CANTONEIROS DE VIAS MUNICIPAIS - RECURSO HIERÁRQUIC O INTERPOSTO POR 
ANTÓNIO JÚLIO PIRES FERREIRA DO DESPACHO DE HOMOLOG AÇÃO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO. 
N.º1990/00 Presente o requerimento de recurso hierárquico apresentado por António Júlio 
Pires Ferreira, acompanhado de despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara, 
em 13 de Junho de 2000. 

A Câmara, depois de analisar o requerimento de recu rso e os demais 
elementos constantes do processo de classificação d e serviço do cantoneiro de vias 
municipais António Júlio Pires Ferreira e considera ndo que: 

- a classificação de serviço do funcionário ora rec orrente resultou da 
valoração atribuída a cada um dos factores constant es da ficha de notação n.º 5, a 
saber: “qualidade de trabalho”, “quantidade de trab alho”, “adaptação à função” e 
“integração no serviço”; 

- tanto essa valoração como a classificação de serv iço dela resultante são 
de natureza qualitativa, sem que, no entanto, isso signifique que não sejam tidos em 
conta factores como a “quantidade de trabalho”, ao que acresce que, mesmo quando 
utilizadas as demais fichas de notação, a classific ação de serviço se traduzirá 
igualmente numa menção de natureza qualitativa, mas  agora apurada de uma 
pontuação quantitativa (cfr. artigo 9.º, n.º s 3 e 4 e n.º s 1 e 2 a contrario , do Decreto 
Regulamentar n.º 44-B/83, de 1 de Junho); 

- a argumentação aduzida pelo recorrente no ponto 2 . do requerimento de 
recurso não é apta a fazer decair o teor da informa ção prestada, a solicitação da 
Senhora Presidente da Câmara, pelos Senhores Eng.º Francisco Eduardo de Oliveira 
Morais e Joaquim Pedrosa Duarte, em 23 de Março de 2000, que serviu de fundamento 
ao despacho ora recorrido e que aqui se dá por repr oduzida na íntegra; 

- o despacho impugnado neste recurso foi proferido na sequência do 
despacho datado de 26 de Abril de 2000, no qual for am atribuídas ao funcionário as 
valorações em cada um dos factores de avaliação aci ma referidos, sendo que o 
despacho de 26 de Abril de 2000 se fundamentou, ao abrigo do disposto no artigo 
125.º, n.º 2 do Código do Procedimento Administrati vo, nas informações prestadas 
pelo notado, em 21 de Março de 2000, e pelos Senhor es Eng.º Francisco Eduardo de 
Oliveira Morais e Joaquim Pedrosa Duarte, em 23 de Março de 2000; 

- o despacho ora recorrido é confirmativo do teor d o despacho proferido 
em 26 de Abril de 2000, pelo que vai buscar os seus  fundamentos de facto à 
fundamentação aduzida para aquele despacho, estando  igualmente fundamentado de 
direito por ter sido praticado em aplicação do disp osto nos artigos 32.º, n.º 2, 38.º, n.º 
2, 9.º, n.º s 3 e 4, al. b), 12.º, n.º s 1 e 3 e 7. º, al. b) do Decreto Regulamentar n.º 44-B/83, 
normas a que expressamente se refere; 

delibera, por unanimidade, tomar como improcedentes  os fundamentos 
invocados pelo recorrente para impugnação do despac ho proferido pela Senhora 
Presidente da Câmara em 15 de Maio de 2000, negar p rovimento ao recurso 
apresentado e, em consequência, confirmar o acto re corrido, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 174.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Mais delibera ordenar a notificação do recorrente q uanto ao teor da 
presente deliberação, bem como a posterior remessa do processo à Senhora 
Presidente da Câmara para desenvolvimento do mesmo,  nos termos da lei aplicável. 
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PONTO NÚMERO DOZE 

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTAS N.º s 17 E 18 DA 
COMISSÃO INSTALADORA - DE 15-4 
N.º1991/00 Presente o ofício n.º 625/00 da EPL, datado de 28/06/2000, anexando fotocópia 
das Actas n.º s 17 e 18 da Comissão Instaladora da EPL, para conhecimento da Câmara 
Municipal de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA)/JI DE CRU Z D’AREIA - REFEITÓRIO - 
DE 15-4 
N.º1992/00 Presente o ofício n.º 193/00 da ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ 
D’AREIA) , datado de 2000.07.04, solicitando a verba de 395.518$00, referente ao refeitório, 
durante o mês de Junho/2000. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para a Escola EB1 N.º 6 de Leiria 
(Cruz d’Areia)/JI de Cruz d’Areia a verba de 95.518 $00, com destino ao fornecimento 
das refeições dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Bás ico. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO - ALU NOS DA ESCOLA DO 
1.º C.E.B. DE BIDOEIRA DE CIMA - DE 15-4 
N.º1993/00 Presente o ofício n.º 666/00 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS , 
datado de 2000/06/29, acompanhado da descrição das refeições servidas aos alunos da 
Escola do 1.º C.E.B. de Bidoeira de Cima, no mês de Junho de 2000. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Colmeias a verba de 106.875$00, relativa ao forneci mento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º C.E.B. de Bidoeira de Cima, no mês de  Junho/2000. 

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MACEIRA – REFEITÓRIO - DE  15-4 
N.º1994/00 Presente o ofício n.º 1366/00 do AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MACEIRA, datado de 2000/07/04, acompanhado do mapa das refeições servidas aos 
alunos do 1.º C.E.B. de A-do-Barbas, Cavalinhos, Maceira n.º 1 e Maceira n.º 2, durante o 
mês de Junho/2000, no montante de 72.718$00. 
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A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento de Escolas 
de Maceira, a verba de 72.718$00, relativa ao forne cimento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º C.E.B. de A-do-Barbas, Cavalinhos, Ma ceira n.º 1 e Maceira n.º 2, no mês 
de Junho/2000. 

** 

ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DE MARR AZES – REFEITÓRIO – 
ALUNOS DA ESCOLA DO 1.º CEB DE MARRAZES - DE 15-4 
N.º1995/00 Presente o ofício n.º 1045 da ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO 
BÁSICO DE MARRAZES , datado de 29.06.2000, acompanhado do mapa de almoços 
servidos aos alunos da Escola do 1.º C.E.B. de Marrazes durante o mês de Junho/00, no 
montante de 234.165$00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento de Escolas 
de Marrazes a verba de 234.165$00, relativa ao forn ecimento das refeições dos alunos 
do 1.º C.E.B. de Marrazes, no mês de Junho/2000. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E JARDINS DE SANTA CATARINA DA 
SERRA - REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º1996/00 Presente o ofício n.º 758/00 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS E 
JARDINS DE SANTA CATARINA DA SERRA , datado de 2000.07.03, acompanhado do 
balancete das refeições do mês de Junho/00, no montante de 198.450$00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Escolas e Jardins de Santa Catarina da Serra, a ver ba de 198.450$00, relativa ao 
fornecimento das refeições dos alunos do 1.º Ciclo,  no mês de Junho/2000. 

** 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – REFEITÓRIO – ALU NOS DA ESCOLA DO 
1.º CEB DE COLMEIAS - DE 15-4 
N.º1997/00 Presente o ofício n.º 737 do AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS , 
datado de 2000.07.06, acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no 
mês de Junho/00, num total de 225.273$00. 
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A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para o Agrupamento Vertical de 
Colmeias a verba de 225.273$00, relativa ao forneci mento das refeições servidas aos 
alunos do 1.º CEB de Colmeias, no mês de Junho/2000 . 

** 

ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA MATEUS - REFEITÓRIO - DE 15-3 
N.º1998/00 Presente o ofício da ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA MATEUS , datado de 
99.06.28, acompanhado da relação dos almoços servidos aos alunos da Escola do 1.º CEB 
n.º 4 de Leiria (Paulo VI) durante o 2.º trimestre de 2000, no montante de 201.495$00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, , transfe rir para a Escola EB 2,3 Dr. Correia 
Mateus a verba de 201.495$00, relativa ao fornecime nto das refeições dos alunos 
carenciados do 1.º CEB de Leiria nº 4 (Paulo VI), d urante o 2.º trimestre de 2000. 

** 

ESCOLA EB 2,3 DE DR. CORREIA ALEXANDRE - CARANGUEJE IRA  – REFEITÓRIO - 
DE 15-4 

N.º1999/00 Presente o ofício n.º 597 da ESCOLA EB 2,3 DE DR. CORREIA ALEXANDRE  
datado de 05.07.2000, acompanhado da relação almoços servidos aos alunos da Escola do 
1.º C.E.B. de Caranguejeira durante o 2.º trimestre do ano 2000, no montante de 22.725$00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea b)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  a gestão dos refeitórios do 
ensino básico, delibera, por unanimidade, transferi r para a Escola EB 2,3 de Dr. 
Correia Alexandre - Caranguejeira a verba de 22.725 $00, relativa ao fornecimento das 
refeições dos alunos carenciados do 1.º C.E.B. de C aranguejeira. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO – ATR IBUIÇÃO DE 
SUBSÍDIOS - DE 48 
N.º2000/00 Presente o Processo de Candidaturas para atribuição de subsídios a cada 
Associação de Pais e Encarregados de Educação calculados com base nos critérios 
aprovados em reunião camarária de 2000.04.12.  
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A Câmara delibera, por unanimidade, após apresentaç ão de documentos 
justificativos das despesas efectuadas, transferir para as Associações de Pais e 
Encarregados de Educação as seguintes verbas, cumpr indo os critérios definidos 
pela CML em reunião de 12.04.2000. 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da  
Escola Básica Integrada de Santa Catarina da Serra ............  50.000$00 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da  
Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Sismaria .. ...........  150.000$00 

** 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA DE LEIRIA – APRESE NTAÇÃO DE 
RELATÓRIO - DE  
N.º2001/00 Retirado. 

** 

LAR D. LUIS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCA RRO DA CML - DE 18-4 
N.º2002/00 Presente o ofício do LAR D. LUIS , datado de 2000/07/04, solicitando a cedência 
gratuita do autocarro da CML (37 lugares), no dia 27 de Julho, a fim de proporcionar aos 
idosos internados no Lar um passeio ao Santuário de Fátima. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO JUVENTUDE AMIGA DE CONQUEIROS – P EDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2003/00 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO JUVENTUDE AMIGA DE 
CONQUEIROS, datado de 2000/06/20, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML 
(55 lugares), no dia 23 de Julho, para deslocação do mesmo a Vila Cã – Pombal, a fim de 
participar num Festival de Folclore local. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO - DE 1 5-3 
N.º2004/00 Retirado para análise na próxima reunião . 
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TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2000/2001 - 
DE 15-3 
N.º2005/00 A Câmara delibera, por unanimidade, apro var o Caderno de Encargos e 
Programa de Concurso, e abrir concurso público com vista à adjudicação dos 
Circuitos Especiais, nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA – TRANSFERÊNCIA  DE VERBA - DE 15-3 
N.º2006/00 Presente o ofício n.º 63/00 da JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA , 
datado de 2000/06/14, informando que o encargo com o transporte dos alunos para as 
Escolas do 1.º CEB de Souto de Baixo e Apariços é de 2.500$00/dia. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea a)  do n.º 3 do art.º 19.º da citada 
Lei é competência dos órgãos do município assegurar  os transportes escolares, 
competindo à Câmara Municipal, nos termos do art.º 64.º, alínea m) da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, organizar e gerir os transportes  escolares, no âmbito da 
organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, delibera, por 
unanimidade, aceitar o preço de 2.500$00/dia, deven do a Junta de Freguesia informar 
do n.º de dias em cada mês de utilização do referid o transporte. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENOS Á JUNTA DE 
FREGUESIA DE CARVIDE, DE UMA PARCELA DE TERRENO COM  A ÁREA DE 6480 
M2, SITA EM CARAVELA – CARVIDE. 
N.º2007/00 Presente o oficio N.º20 de 01 de Fevereiro último, bem como as actas da Junta e 
Assembleia de Freguesia de Carvide, realizadas respectivamente em 15-11-93 e 27-04-99, 
a solicitar a cedência gratuita da referida parcela de terreno, para compensação da área de 
implantação da construção dos depósitos de água e estação de tratamento, que o Município 
efectuou no prédio pertença daquela Autarquia. 

A Câmara, após apreciação do processo delibera, por  unanimidade, e nos 
termos da alínea f) do N.º1 do art.º 64 da Lei 169/ 99 de 18 de Setembro, ceder a titulo 
gratuito à Junta de Freguesia de Carvide, o prédio inscrito na matriz rústica com o n.º 
4322, com a área total de 6480 m2, sito em Caravela , e que confronta de Norte, 
Joaquim Duarte de Sousa, Sul Caminho, Nascente, Man uel Cruel André e outros, 
Poente Joaquim Duarte Alves e Herdeiros, com o rend imento colectável de 10.332$00, 
e o qual se encontra descrito sob. o N.º 2895, na 2 .ª Conservatória do  Registo Predial 
de Leiria, e nas seguintes condições:  

1. A Junta de Freguesia de Carvide, terá que ceder por Escritura Pública do 
Direito de Superfície para a construção da sede soc ial, campo de futebol e 
polidesportivo ao Clube Recreativo de Carvide, a to talidade do prédio, em condições a 
acordar entre as partes; 
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2. O prazo para a realização da Escritura Pública, é de um ano a contar da 
data da outorga da presente escritura; 

3. Findo o prazo previsto no ponto 2, e não tendo s ido efectuada a 
Escritura do Direito de Superfície à Colectividade,  reverte para o Município de Leiria, a 
parcela de terreno, bem como quaisquer benfeitoria entretanto aí realizada no prédio 
sem qualquer compensação. 

4. A área de terreno da implantação da estação de t ratamento e depósitos 
de água de abastecimento público, deverá, oportunam ente ser cedido gratuitamente 
pela Junta de Freguesia de Carvide, à Câmara Munici pal de Leiria. 

Mais delibera, dar conhecimento á Junta de Freguesi a, Clube Recreativo de 
Carvide, da presente deliberação, conceder poderes à Senhora Presidente para 
outorgar a escritura, atribuir e tão somente para e ste efeito o valor de 4.500.000$00 ( 
quatro milhões e quinhentos mil escudos ), e submet er o processo ao 1.º Cartório 
Notarial de Leiria, para realização da Escritura Pú blica. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

LEIRIA RADICAL - APOIOS 
N.º2008/00 De acordo com o projecto da 3.ª Edição do " Leiria Radical ", aprovado por 
unanimidade em Reunião de Câmara de 02.02.2000, e considerando o importante e 
decisivo contributo que diferentes entidades de carácter associativo tiveram na organização 
e concretização  deste evento, quer através da disponibilização de equipamentos, quer  pelo 
enquadramento técnico, o Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça propõe a atribuição dos 
seguintes apoios:  

• Clube Académico de Leiria 
- Recursos materiais                                                                                         450.000$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                 351.000$00 

• Associação Cultura e Juventude 
- Recursos materiais                                                                                         150.000$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                   22.500$00 

• Federação das Associações Juvenis do Distrito de Le iria 
- Recursos materiais                                                                                                    0$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                  77.250$00 

• Clube de Escalada de Leiria 
 - Recursos materiais                                                                                                   0$00 
 - Enquadramento Técnico                                                                                441.200$00 

• Núcleo de Espeleologia de Leiria 
- Recursos materiais                                                                                           42.000$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                 217.500$00 

• Núcleo Desportos Motorizados de Leiria 
- Recursos materiais                                                                                         500.000$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                           0$00 
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• Associação de Estudantes do Isla 
 - Recursos materiais                                                                                                   0$00 
 - Enquadramento Técnico                                                                               237.750$00 

• Junta Regional de Escuteiros  
- Recursos materiais                                                                                         333.750$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                354.750$00 

• Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes 
- Recursos materiais                                                                                           45.000$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                  18.000$00 

• Radical Skate Clube 
- Recursos materiais                                                                                          600.000$00 
- Enquadramento Técnico                                                                                           0.$00 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea f) do 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 de acordo com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64. º da Lei n.º 
1699, de 18 de Setembro a Câmara delibera por unani midade, atribuir os subsídios 
acima transcritos. 

** 

LEIRIA FASHION 2000 - APOIO 
N.º2009/00 Integrado no projecto " Férias Sem Limites ", a Associação de Estudantes do 
ISLA. organizou o evento " Leiria Fashion ", no passado dia 7 de Julho na Praia do 
Pedrógão, com o apoio do Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Leiria. O Senhor 
Vereador Dr. Paulo Rabaça propõe a atribuição dos seguintes apoios: 

Apoio material / logístico 
- Transporte e colocação de estrados 
- Serviço de electricista 
- Transporte e colocação de vasos 
- Aluguer de uma tenda  de 5m x 5m com estrado e alcatifa 
- Aluguer de Gerador de 3 fases x 120 KW + neutro e terra 

Apoio financeiro 
- 1.000.000$00 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea f) do 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 de acordo com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64. º da Lei n.º 
1699, de 18 de Setembro a Câmara delibera por unani midade, atribuir ``a Associação 
de Estudantes do ISLA um subsídio de 1.000.000$00 

Mais delibera atribuir o apoio material/logístico p roposto. 

** 
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MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR COM A EMPRESA SOBE SA PO- ACTIVIDADES 
DE AR LIVRE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "FÉRIAS SEM LIMI TES" 
N.º2010/00 Pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça, foi presente a minuta do contrato em 
epígrafe que abaixo se transcreve: 

“Contrato de Aquisição de Serviços 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito do projecto " Férias Sem Limites ", a ter 
lugar na Praia do Pedrógão, durante os meses de Julho  e Agosto de 2000, como primeira 
outorgante, celebra com a " Sobe Sapo - Actividades de Ar Livre, Ld.ª ", contribuinte fiscal 
n.º. 503014550, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande sob 
o nº. 1544, como segunda outorgante, o presente contrato de aquisição de serviços, que se 
passa a reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
( Objecto ) 

Este contrato de aquisição de serviços tem por objecto a definição e a regulação 
das obrigações e responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria,  quer da " Sobe 
Sapo - Actividades de Ar Livre, Ld.ª. ", na concretização de um conjunto de actividades e 
iniciativas integradas no projecto " Férias Sem Limites ". 

Cláusula Segunda 
( Obrigações da Câmara Municipal de Leiria ) 

À Câmara Municipal de Leiria compete efectuar o pagamento no montante de 
122.500$00 (cento e vinte e dois mil e quinhentos escudos), acrescido de IVA à taxa legal, à 
"Sobe Sapo - Actividades de Ar Livre, Ld.ª.", pela realização e concretização das actividades 
designadas por "AquaJump", a ter lugar nos dias 21, 22 e 23 de Julho, na Praia do 
Pedrógão. 

Cláusula Terceira 
( Obrigações da "Sobe Sapo - Actividades de Ar Livr e, Ld.ª.") 

1. A " Sobe Sapo - Actividades de Ar Livre, Ld.ª. " compromete-se a realizar e concretizar 
as actividades designadas por "AquaJump", nos termos referidos na cláusula anterior, 
respeitando os seguintes horários: das 10.00H às 13.000H e das 15.00H às 20.00H. 

2. A " Sobe Sapo - Actividades de Ar Livre, Ld.ª. " compromete-se a assegurar todos os 
meios necessários à prossecução destas actividades com total segurança, promovidas 
pela Câmara Municipal de Leiria. 

3.  

a) A " Sobe Sapo - Actividades de Ar Livre, Lda. " compromete-se, ainda, a assegurar a 
conveniente monitorização das mesmas actividades.  

b) Os monitores deverão, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 

4. A " Sobe Sapo - Actividades de Ar Livre, Ld.ª.",  nos termos do presente contrato de 
aquisição de serviços, fica responsável por todo e qualquer acidente decorrente da 
participação do público em geral nas actividades que aqui se compromete a assegurar, 
devendo ainda apresentar à Câmara Municipal de Leiria o comprovativo de  um seguro de 
responsabilidade civil, que cubra eventuais danos patrimoniais e pessoais que os 
participantes possam vir a sofrer. 
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Cláusula Quarta 
( Penalizações ) 

O desrespeito, por parte da segunda outorgante, do contrato de aquisição de serviços ora 
celebrado, acarreta para esta o não recebimento do montante de 122.500$00 ( cento e 
vinte e dois mil e quinhentos escudos ) acrescido de IVA à taxa legal e não afasta as 
responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Quinta 

A minuta do presente contrato de aquisição de serviços foi aprovada pela Câmara Municipal 
de Leiria, em sua reunião de 19 de Julho de 2000.” 

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

** 

TORNEIO DE ANDEBOL DE PRAIA 2000 
“APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO 6º TORNEIO INTERNACIONA L DE ANDEBOL DE 
PRAIA – CLUBE ACADÉMICO DE LEIRIA” 
N.º2011/00 Presente o ofício e projecto do CLUBE ACADÉMICO DE LEIRIA  no qual solicita 
à Câmara Municipal de Leiria apoio para a realização do 6º TORNEIO INTERNACIONAL DE 
ANDEBOL DE PRAIA, propõe o Sr. Vereador do Desporto, DR. PAULO RABAÇA, a 
atribuição do seguinte apoio: 

- Cedência de três campos de Andebol de Praia no Pedrógão; 
- Empréstimo de três pares de Balizas; 
- Empréstimo e montagem de Bancadas; 
- Montagem de torre de som ; 
- Iluminação dos três campos; 
- Desconto de 20% nas taxas a cobrar aos participantes alojados no parque de 

campismo; 
- Atribuição de um subsídio de 700 000$00 para comparticipação nas despesas globais 

do Torneio. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea f) do 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 de acordo com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64. º da Lei n.º 
1699, de 18 de Setembro a Câmara delibera por unani midade, atribuir ao Clube 
Académico de Leiria um subsídio de 700.000$00 

Mais delibera atribuir o apoio material/logístico p roposto. 

** 

SEGURO DE ACTIVIDADES PARA O PROGRAMA “FÉRIAS SEM L IMITES” 
N.º2012/00 Sendo necessária a realização de um seguro de acidentes pessoais para as 
actividades promovidas pela Câmara Municipal de Leiria no âmbito do Programa “Férias sem 
Limites” a decorrer na praia do Pedrógão durante os meses de Julho e Agosto propõe os Sr. 
Vereador Dr. Paulo Rabaça a realização de um seguro de acidentes pessoais para todos os 
participantes nestas actividades com as coberturas para os seguintes riscos: 
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Despesas de Tratamento – no montante de Um milhão de escudos.(1 000 000$00) 

Morte ou invalidez – no montante de Dez milhões de escudos. (10 000 000$00) 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, concordar com a 
realização de um seguro de acidentais pessoais para  as actividades promovidas pela 
Câmara no âmbito do Programa “Férias sem Limites”, com as coberturas para os 
seguintes riscos: 

Despesas de Tratamento – no montante de Um milhão d e escudos.(1 000 000$00) 
Morte ou invalidez – no montante de Dez milhões de escudos. (10 000 000$00) 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

SUBSÍDIOS – ACTIVIDADES CULTURAIS 
N.º2013/00 Retirado. 

** 

“LEIRIA A MARCHAR – 2000” – RECTIFICAÇÃO 
N.º2014/00 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

“Em aditamento à reunião de 14/06/2000, solicito que seja feita a alteração, 
relativa aos Grupos de Marchas e entidades de quem dependem, para atribuição de 
subsídio: 

Marcha de São Romão – Grupo de Danças e Cantares de S. Romão; 
Marcha do Lis e Lena – Clube Recreativo Lis e Lena (Moinhos da Barosa); 
Marcha da Bidoeira de Cima – Centro Cultural e Recreativo Bidoeirense; 
Marcha de Caldelas – União Desportiva da Caranguejeira; 
Marcha de Amor – Centro Recreativo e Cultural 22 de Junho; 
Marcha do Barracão – Associação das Marchas Populares do Barracão; 
Marcha do Casal Novo de Monte Redondo – Grupo Desportivo e Recreativo Casal Novo; 
Marcha das Chãs e Regueira de Pontes – Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e 
Maria (Chãs); 
Marcha da Escola do 1.º CEB de Alcogulhe – Delegação Escolar de Leiria; 
Marcha do Rancho Folclórico de “Rosas da Primavera” – Vale do Horto – Rancho Folclórico 
de “Rosas da Primavera” – Vale do Horto – Azoia; 
Marcha da Associação Casa do Povo Santa Catarina da Serra – Associação Casa do Povo 
Santa Catarina da Serra; 
Marcha de Famalicão – Grupo Desportivo e Recreativo de Famalicão. 

Proponho, que seja atribuído um subsídio de 350.000$00 a cada Grupo de 
Marchas, participantes no desfile e actuação no dia 17 de Junho de 2000, e de 140.000$00 
o subsídio à Marcha da Escola do 1.º CEB de Alcogulhe.” 
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Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, proceder á 
rectificação da deliberação N.º 1657/00 de 2000.06. 14, conforme informação acima 
transcrita. 

Mais delibera incluir a atribuição de subsídio à Ma rcha de Amor a pagar ao 
Centro Recreativo e Cultural 22 de Junho que por la pso não consta da referida 
deliberação. 

** 

ESTUDO HISTÓRICO SOBRE O CEMITÉRIO DE LEIRIA 
N.º2015/00 Por deliberação de 2/10/1998, decidiu a Câmara Municipal de Leiria apoiar 
financeiramente a elaboração do projecto apresentado pelo Dr. Francisco Queiroz sobre a 
história e a arte funerária do cemitério de Leiria, mediante a apresentação dos recibos 
comprovativos das despesas efectuadas no decurso do estudo. Uma vez que o trabalho se 
encontra praticamente concluído tendo como título definitivo «O Cemitério de Santo António 
do Carrascal. Arte, História e Sociedade na Leiria do séc. XIX», e sendo composto por cerca 
de 660 páginas, nas quais se incluem 620 imagens, foi solicitado pelo Dr. Francisco Queiroz 
o pagamento de 138.600$00, correspondentes aos gastos efectuados entre Agosto de 1999 
e Junho de 2000, montante para o qual apresentou rigorosa e escrupulosamente todos os 
recibos comprovativos, propomos que, nos termos da deliberação de 28/10/1998, seja 
autorizado o pagamento da referida verba. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base na 
informação delibera, por unanimidade pagar os gasto s efectuados pelo Dr. Francisco 
Queiroz entre Agosto de 1999 e Junho de 2000, no va lor de 138.600$00. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

VOLTA A PORTUGAL E BICICLETA 
N.º2016/00 No seguimento da Deliberação de Câmara do dia 5 de Julho, relacionada com o 
assunto em epígrafe, torna-se complementar as decisões aí tomadas, com indicações das 
diversas instituições consultadas, com especial relevo para a PSP de Leiria. 
Alterações ao trânsito em Monte Real 
Atendendo à dimensão dos meios envolvidos na caravana da Volta, será necessário 
introduzir aos trânsito nas ruas de Monte Real que, actualmente, se encontram em obras. 
A paragem e estacionamento de veículos automóveis será proibida na Rua de Leiria e na 
Rua Oliveira Salazar, entre as 13h00 e as 15h00 do dia 26 de Julho e entre as 10h00 e as 
13h00 do dia 27 de Julho. 

Alterações ao trânsito em Leiria 
1. As restrições de circulação, constantes da deliberação do dia 5 de Julho, não se aplicam 

a: 
- transportes colectivos de passageiros com paragem nas instalações da Rodoviária do 

Tejo, S.A.; 
- Veículos de aluguer em serviço na actual praça de táxis do Largo 5 de Outubro de 1910; 
- Veículos em serviço de urgência; 
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Para os casos descritos nos dois primeiros pontos estão definidos, em reunião entre 
membros da Câmara Municipal, da Rodoviária do Tejo, S.A.., da ANTRAL e da PSP os 
percursos alternativos. 
2. As cargas e descargas da zona afectada podem ser efectuadas a partir da Rua Coronel 

Teles Sampaio Rio, na zona que se encontra aberta ao trânsito, até às 13h00 do dia 26, 
hora a partir da qual a rua é fechada ao trânsito. Pode igualmente ser utilizada a Rua de 
São Francisco, na zona que se encontra aberta ao trânsito, tendo como único acesso o 
Beco de São Francisco. 

3. Entrando as restrições ao trânsito em vigor às 0h00 do dia 26, é possível que ainda se 
encontrem, nos locais onde é proibido, viaturas estacionadas em dias anteriores. Nestes 
casos, atendendo à natureza do evento e com o objectivo de salvaguardar as viaturas de 
potenciais danos, será criada uma zona de estacionamento junto ao edifício do NERLEI, 
para onde as viaturas serão rebocadas por veículos da PSP. Este parque será vigiado 
permanentemente por agentes da PSP. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
teor da informação, encarregando os Serviços respon sáveis de dar cumprimento à 
deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

EUROPEU 2004 
N.º2017/00 Retirado para análise na próxima reunião . 

** 

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: 

- 3.º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO LEIRIA / HALTON 
- 8.º SALÃO DE ARTESÃOS DE ARTE EM SAINT-MAUR-DES-FOS SÉS 
- 9éme DICTÉE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS – 7éme DICTÉE JUNIORS 

INTERNATIONALE 
- VISITA DE UMA DELEGAÇÃO DE LEIRIA A TONGLING (CHINA ) 
- BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DE S. FILIPE – ILHA D O FOGO 

(CABO VERDE) 
- SUBSÍDIO PARA O ATENEU DESPORTIVO DE LEIRIA 
- ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO 
- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS –ANO LECTIVO 2000 /20001 
- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - DESPESAS 

** 
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3.º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO LEIRIA / HALTON 
N.º2018/00 Retirado. 

** 

8.º SALÃO DE ARTESÃOS DE ARTE EM SAINT-MAUR.DES-FOS SÉS 
N.º2019/00 A cidade de Saint-Maur-des-Fossés, geminada com Leiria desde 1982, em 
colaboração com a Associação Saint-Mauriense para o desenvolvimento económico e a 
Câmara de Ofícios do Vale de Marne, vai organizar nos dias 25 e 26 de Novembro de 2000 
o 8.º Salão de Artesãos de Arte, tendo a Câmara daquela cidade informado que ficariam 
particularmente honrados de poder acolher naquele certame dois artesãos de Leiria. 

Esclarece-se que nos últimos anos, o município de Leiria fez-se representar nas 
exposições que aquelas entidades têm realizado, através da presença de dois artesãos, 
sendo da responsabilidade desta Câmara apenas a viagem, uma vez que os encargos 
resultantes da estada são da entidade organizadora. 

A Câmara, face ao convite apresentado pelo municípi o de Saint-Maur-des-
Fossés e atendendo que a cidade de Leiria se tem fe ito representar através de dois 
artesãos naquela exposição delibera por unanimidade , fazer-se representar com dois 
artesãos no 8.º Salão de Artesãos de Arte a realiza r em Saint-Maur-des-Fossés nos 
dias 25 e 26 de Novembro de 2000, suportando os enc argos inerentes às viagens. 

** 

9éme DICTÉE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
7éme DICTÉE JUNIORS INTERNATIONALE 
N.º2020/00 Realizando o Município de Saint-Maur-des-Fossés, em 18 e 19 de Novembro de 
2000 o 9éme de Saint-Maur-des-Fossés e o 7éme Dictée Juniors Internationale, informou 
que ficarão honrados se um ou dois representantes de Leiria participaram naquelas provas. 

Recorda-se, que em 1999, a representante de Leiria sagrou-se vencedora da 
prova ”Dictée Juniors Internationale”. 

Face ao convite formulado pelo munícipio de Saint-M aur-des-Fossés, para 
que a cidade de Leiria se faça representar nas prov as de ditado que vai levar a efeito 
nos dias 18 e 19 de Novembro de 2000 e atendendo à brilhante classificação obtida no 
ano anterior pela nossa representante, a Câmara del ibera por unanimidade, participar 
com dois jovens no 7éme Dictée Juniors Internationa le, suportando os encargos das 
viagens e delegando na Comissão de Geminações o con tacto com o ISLA e o Pólo da 
Universidade Católica de Leiria para indigitarem o melhor estudante na disciplina de 
francês, a fim de os convidar a participar naquelas  provas. 

** 
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VISITA DE UMA DELEGAÇÃO DE LEIRIA A TONGLING (CHINA ) 
N.º2021/00 No prosseguimento dos contactos estabelecidos com a cidade chinesa de 
Tongling integrados no “Programa de Contacto entre as Autoridades Locais Europeias e 
Chinesas”, promovido pela União Europeia, a que a Câmara de Leiria aderiu em parceria 
com o município de Halton, levou a que uma delegação de Leiria tivesse estado na China 
em Abril de 1998. 

Em Outubro de 1999, uma delegação oficial do município de Tongling visitou 
Leiria, tendo, nessa altura, sido assinado um “Acordo de Cooperação e Amizade entre os 
municípios de Leiria e Tongling”, com vista ao desenvolvimento de diversas acções em 
várias vertentes. 

O convite, feito pessoalmente por Chen Songlin, “Mayor” de Tongling, aquando 
da sua presença entre nós, para que uma delegação oficial de Leiria visitasse aquela cidade 
em 2000, foi corroborado após o seu regresso a Tongling e, mais tarde, através de 
correspondência enviada em Março do ano corrente. 

Também as associações “CHINESE INTERNATIONAL PEOPLE’S 
ASSOCIATION FOR FRIENDSHIP”, a “ASSOCIATION FOREIGN COUNTRIES” e “CHINA 
INTERNATIONAL FRIENDSHIP CITIES ASSOCIATION”, manifestaram interesse na 
presença de uma delegação de Leiria em Beijing, para participar na “Conferência 
Internacional da China 2000 – Cidades Amigáveis” e na “Feira do Comércio” que de 26 a 29 
de Setembro se realizam naquela cidade. 

O Município de Halton, também convidado para participar nestes eventos, 
condicionou a sua ida à presença de Leiria. 

Tendo sido sugerido pelo Município de Tongling, ser esta a altura desejável para 
visitar aquela cidade, após uma visita à “Feira do Comércio” em Beijing, foi considerado que 
somente faria sentido uma deslocação à China desde que houvesse empresários a integrar 
essa delegação. 

Dos contactos estabelecidos com a NERLEI – Associação Empresarial da 
Região de Leiria, surgiu um grupo de empresários interessado em estabelecer contactos 
com empresas chinesas e dispostos a integrar a Delegação com as despesas de 
deslocação a serem de sua responsabilidade. 

Face ao exposto, considera-se estarem criadas as condições para corresponder 
ao convite do Município de Tongling. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo à insi stência da Câmara de 
Tongling e aos constantes contactos do Município de  Halton para que, em parceria, 
para eventuais apoios financeiros se efectuasse a v isita a Tongling, delibera por 
unanimidade, que uma delegação se desloque em visit a oficial àquela cidade chinesa 
de 25 de Setembro a 3 de Outubro de 2000, delegando  na Comissão de Geminações 
os contactos com a Câmara de Halton e NERLEI – Asso ciação Empresarial da Região 
de Leiria conducentes à organização da respectiva v iagem. Bem como os eventuais 
contactos com instituições que possam apoiar a desl ocação, suportando os encargos 
inerentes às viagens dos seus elementos que integra rem a delegação. 

** 
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BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DE S. FILIPE – ILHA D O FOGO (CABO VERDE) 
N.º2022/00 Tendo os alunos de S. Filipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde, obtido bom 
aproveitamento nos cursos que frequentaram no ano lectivo 1999/2000, no Instituto 
Politécnico de Leiria, de acordo com o regulamentado deverá esta Câmara prosseguir com a 
atribuição das bolsas de estudo. 

Sendo o montante de cada bolsa, no ano lectivo anterior, de 550.000$00, 
destinado às despesas com propinas, livros, alojamento e alimentação, a Comissão de 
Geminações sugere a sua actualização para 600.000$00/ano lectivo, pagos em décimos de 
60.000$00, de Setembro a Junho do ano lectivo 2000/2001. 

A Câmara, face à proposta da Comissão de Geminações , delibera por 
unanimidade prosseguir com a atribuição das Bolsas de Estudo no Instituo 
Politécnico de Leiria destinadas aos alunos de S, F ilipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde, 
Osvaldo António Lopes Rodrigues, Samora Lobo e Luís  António Veiga, sendo cada 
bolsa no montante de 600.000$00, para fazer face às  despesas com propinas, livros, 
alojamento, alimentos e outras inerentes à sua esta da, paga em décimos de 
60.000$00, de Setembro a Junho, no ano lectivo de 2 000/2001. 

** 

SUBSÍDIO PARA O ATENEU DESPORTIVO DE LEIRIA 
N.º2023/00 Em 1999, de 2 a 9 de Outubro, faz uma digressão pela nossa região o Grupo 
Coral “SANGERLUST”, da cidade de Rheine, cujo acompanhamento foi efectuado pelo 
Ateneu Desportivo de Leiria, não tendo tido esta Câmara quaisquer encargos resultantes da 
estada daquele grupo. 

A fim de ser obtida cobertura financeira para as despesas efectuadas pelo 
Ateneu, esta Câmara apresentou no Comissariado da União Europeia das Cidades 
Geminadas um processo de candidatura para atribuição de subvenção, que foi contemplado 
com 400.000$00, que já foram depositados na conta bancária da Câmara na Caixa Geral de 
Depósitos. 

A Câmara delibera por unanimidade, uma vez que não teve quaisquer 
despesas com o Grupo Coral “SANGERLUST” e que a can didatura apresentada para 
atribuição de subvenção destinava-se ao Ateneu para  ressarcimento dos encargos 
que teve com a presença do grupo alemão, atribuir a o Ateneu Desportivo de Leiria um 
subsídio no valor de 400.000$00. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE – ATRIBUIÇÃO DE S UBSÍDIO 
N.º2024/00 Presente o Fax da “Associação Cultura e Juventude” no qual apresenta proposta 
de actividades a desenvolver na praia do Pedrógão e que, abaixo se transcreve: 

“... No seguimento da proposta feita à nossa associação, estamos a concretizar 
um projecto de Atelier de Pintura e Grafitti e Expressão Plástica no Pedrógão, durante os 
meses de Verão. A proposta contempla, o pagamento de um monitor, 6 horas por dia 
(1.000$00/hora), o que perfaz um total de esc. 294.000$00 e 84.000$00 para aquisição de 
material por parte da Câmara Municipal de Leiria. 
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Como a actividade irá decorrer durante 15 de Julho a 1 Setembro, o valor perfaz 
378.000$00, acrescido de um seguro de acidentes pessoais no valor de per capita Esc: 
2.000.000$00 morte ou invalidez e 200.000$00 por tratamento, tendo uma franquia de 
5.000$00. 

O valor do referido seguro é de Esc: 60.000$00. 
Para mais asseguramos a monitorização tendo o monitor idade igual ou superior 

a 18 anos ...” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, concordar com a 
proposta apresentada pela “Associação Cultura e Juv entude”, com as alterações 
constantes da Minuta do Acordo de Colaboração: 

1. aprovar a minuta do Acordo de Colaboração que ab aixo se transcreve: 

“Acordo de Colaboração 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito do projecto " Férias Sem Limites ", a ter lugar na 
Praia do Pedrógão, durante os meses de Julho  e Agosto de 2000, como primeira 
outorgante, celebra com a " Associação Cultura e Juventude ", contribuinte fiscal n.º. 
503382493 cuja identificação se comprova através de Publicação em Diário da República n.º 
150, Série III de 3.07.91, como segunda outorgante, o presente acordo de colaboração, que 
se passa a reger pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
( Objecto ) 

Este acordo de colaboração tem por objecto a definição e a regulação das obrigações e 
responsabilidades, quer da Câmara Municipal de Leiria,  quer da " Associação Cultura e 
Juventude ", na concretização de um conjunto de actividades e iniciativas integradas no 
projecto " Férias Sem Limites ". 

Cláusula Segunda 
( Obrigações da Câmara Municipal de Leiria ) 

À Câmara Municipal de Leiria compete atribuir um subsídio no montante de 438.000$00 ( 
quatrocentos e trinta e oito mil escudos), à " Associação Cultura e Juventude ", para apoiar a 
realização e concretização do evento designado por " Atelier de Pintura ", a ter lugar do dia 
15 de Julho a 1 de Setembro, na Praia do Pedrógão. 

Cláusula Terceira 
( Obrigações da "  Associação Cultura e Juventude" ) 

1. A " Associação Cultura e Juventude " compromete-se a realizar e concretizar o evento 
designado por " Atelier de Pintura ", nos termos referidos na cláusula anterior.  

2. A " Associação Cultura e Juventude " compromete-se a assegurar todos os meios 
necessários à prossecução deste evento, promovido pela Câmara Municipal de Leiria. 

3.  

a) A " Associação Cultura e Juventude " compromete-se, ainda, a assegurar a 
monitorização do mesmo evento. 

b) O monitor deverá, obrigatoriamente, ter idade igual ou superior a 18 anos. 

c) A actividade deverá respeitar os seguintes horários: das 10.00h às 13.00h e das 
15.00h às 18.00h. 
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4. A " Associação Cultura e Juventude ",  nos termos do presente acordo de colaboração, 
fica responsável por todo e qualquer acidente decorrente da participação do público em 
geral nas actividades que aqui se compromete a assegurar, devendo ainda apresentar à 
Câmara Municipal de Leiria o comprovativo de um seguro de acidentes pessoais, que se 
propôs realizar. 

Cláusula Quarta 
( Penalizações ) 

O desrespeito, por parte da segunda outorgante, do acordo de colaboração ora celebrado, 
acarreta para esta o não recebimento do montante de 438.000$00 ( quatrocentos e trinta e 
oito mil escudos ) e não afasta as responsabilidades assumidas pela mesma. 

Cláusula Quinta 

A minuta do presente acordo de colaboração foi aprovada pela Câmara Municipal de Leiria, 
em sua reunião de 19 de Julho de 2000. 

Mais delibera: 

1- Atribuir o subsídio à “Associação Cultura e Juve ntude” de 438.000$00, 
o qual só será pago após a realização do evento. 

2- Notificar do teor da presente deliberação e de q ue, caso concordem 
com o Clausulado do Acordo de Colaboração, devem co mparecer nas 
instalações da Câmara Municipal de Leiria, dia 21 d e Julho de 2000, 
para outorga deste Acordo de Colaboração. 

3- Conferir poderes à Ex-ma Sra. Presidente da C. M . Leiria para outorgar 
o Acordo de Colaboração. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2000/20001 
N.º2025/00 No seguimento da deliberação n.º 1783 de 2000.06.28, por lapso, não constou 
na mesma a adjudicação dos circuitos n.º 11 e 12, apesar de constarem no relatório da 
comissão de análise. 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da comissão de análise, delibera, por una nimidade, adjudicar os circuitos n.º 
11 e 12 aos seguintes concorrentes: 

Circuito n.º 11 – José António Mendes  2.000$00/Dia  
Circuito n.º 12 – Joaquim Reis, Ld.ª 1.299$00/Dia 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS 
N.º2026/00 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente a nota de despesas 
do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas, 
durante os meses de Maio e Junho, que totalizam o valor de 3.927.859$00. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por unanimidade, transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de 3.927.859$00 referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito nos 
meses de Maio e Junho. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e quarenta e cinco minutos, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, ACÁCIO MONTEIRO DOS SANTOS, Chefe de 
Secção mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos dezanove dias do mês de Julho do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

___________________________ 
 
 
 
 


