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ACTA N.º 26 
Aos cinco 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. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

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

** 

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

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor. Vereador ANTÓNIO JOSÉ DE 
ALMEIDA SEQUEIRA , não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.06.28 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  05 DE JULHO DE 
2000 

PONTO NÚMERO UM 

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

3533/77 SILVINO CURADO GASPAR 
1204/96 JAIME PEDRO DA COSTA MANSO 

933/97 ANTÓNIO CARVALHO MENDES 
1664/97 APIFA – ASSOC. APOIO IDOSOS E CRIANÇAS 
1574/98 CONSTRUÇÕES LUZ & FAUSTINO, LD.ª 
1575/98 CONSTRUÇÕES LUZ & FAUSTINO, LD.ª 

297/99 JORGE MANUEL CARREIRA PEREIRA 
1066/99 PROVÍNCIA PORTUGUESA CONGREGAÇÃO IRMÃOS MARISTAS 
1069/99 PROVÍNCIA PORTUGUESA CONGREGAÇÃO IRMÃOS MARISTAS 
1117/99 AGOSTINHO CRESPO SANTOS 
1684/99 SHELL PORTUGUESA, LD.ª 
1717/99 MIGUEL NUNO MARQUES SEIXAS SANTOS 

132/2000 SILVINO ALEXANDRE OLIVEIRA GORDALINA 
249/2000 MARIA DE JESUS OLIVEIRA 
262/2000 FERNANDO DE JESUS GOMES 
328/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
330/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
331/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
332/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
333/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
334/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
335/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
337/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
338/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
339/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
340/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
341/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
342/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
343/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
344/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
345/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
347/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
348/2000 CONSTRUMANSOS – SOC. CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LD.ª 
358/2000 MARIA GRACIETTE FERREIRA GASPAR 
393/2000 ALBERTINO DO CARMO MOREIRA DE LIMA 
463/2000 JMBS – ADMINISTRAÇÃO DE BENS, LD.ª 
491/2000 AURÉLIO MANUEL CLARO SIMÕES 
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546/2000 MARIA TRINDADE COSTA 
547/2000 HILÁRIO JESUS FERREIRA 
602/2000 CELESTINO MENDES OLIVEIRA AFONSO 
651/2000 JAIME GROSSO DA SILVA 
652/2000 JAIME GROSSO DA SILVA 
653/2000 JAIME GROSSO DA SILVA 
704/2000 ISABEL ASCENSÃO SILVA PEREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

128/94 JORGE MANUEL FERREIRA PEREIRA ORFÃO 
17/99 ADELINO DE ALDEIA LAGÔA 

157/99 ISABEL MARTINS DINIS VIEIRA 
50/2000 ARNALDO ALFREDO CALADO BARATEIRO 
19/2000 ARNALDO NEVES RODRIGUES JAULINO 
52/2000 JOSÉ MANUEL SOBRAL LAURO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRA Q. N.º : 

25/95 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA (ACESSO AO POSTO DE 
TRANSFORMAÇÃO JUNTO AO CENTRO COMERCIAL LIS) 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
PONTO NÚMERO CINCO 

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

94/78 ANTÓNIO DOMINGUES DOS SANTOS 
23/96 HABINEVES – CONSTRUÇÕES LD.ª 
37/94 IMOBILIÁRIA RODA, LD.ª E OUTROS 

PONTO NÚMERO SEIS 

 ______ OCUPAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA PASSAGEM DA 
VARIANTE SUL – 3.º TROÇO – PARCELA N.º 8 – INDEMNIZAÇÃO 

T 80/99 VARIANTE SUL – CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVELADO NA 
LIGAÇÃO COM A RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À ROTUNDA DA PRISÃO 
ESCOLA – LEIRIA – ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

PONTO NÚMERO SETE 

 ______ PROJECTO PLANETA AZUL 

PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 
- 9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 2000 
- 9.ª ALTERAÇÃO SO ORÇAMENTO DE 2000 



 

CMLeiria/Acta n.º 26 de 2000.07.05 

.001130-(4) 

PONTO NÚMERO NOVE 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – MARIA JOSÉ MENDES VIEIRA 
- PUBLICIDADE – BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
- PUBLICIDADE – FILIPE MOTOSHOW – VEÍCULOS MOTORIZADOS, LD.ª 
- PUBLICIDADE – RED – REDE EUROPEIA DE DIFUSÃO CENTRO – PUBLICIDADE 

EXTERIOR, LD.ª 
- PUBLICIDADE - ESPAÇO 3P 
- RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, 

LD.ª 
- RECTIFICAÇÃO DELIBERAÇÃO – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PARTICIPAÇÃO DA PSP SOBRE UM CANÍDEO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- RANCHO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- CERCILEI – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 
- COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-

ESCOLAR DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DOS AUTOCARRO DA 
CML 

- REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DE 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

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

- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 127 – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DO SECTOR PRÉ-ESCOLAR – APOIO SOCIAL 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA À CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, 
DE UM LOTE DE TERRENO COM A ÁREA DE 4540 M2, SITO EM CHARNECA DO 
BAILADOURO - POUSOS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROGRAMA “FÉRIAS SEM LIMITES” 

PONTO NÚMERO TREZE 
- VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 

** 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º1799/00 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  veio de novo propor o levantamento da 
comporta do açude do rio Lis junto ao Parque 

A senhora Presidente  concordou. 

** 
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N.º1800/00 O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  perguntou se está assegurado que a 
Estrada Garcia - Pilado na Marinha Grande, venha até à parte construída com pavimento de 
cimento pela BA5. 

O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho , respondeu que não tem 
informação acerca desse assunto, pois é uma empreitada da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, mas irá perguntar à CMME.. 

** 

N.º1801/00 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO, foi presente um voto de 
congratulação à Senhora D. Maria da Graça Teixeira Alves pela oferta à Biblioteca Municipal 
Afonso Lopes Vieira, das seguintes Obras: 

1- Do mesmo Porta - Para quê? (primeiras poesias) 
2- Pintura de Eduardo Malta (1936) 
3- Arte portuguesa de Carlos Passos 
4- O Poema do Cid - versão em prosa 
5- Sonetos de Antero 
6- As rosas de M. Vieira Natividade 
7- A arquitectura em Portugal de Reinaldo dos Santos 
8- Raul Lino - quatro discursos pronunciados na Sessão Solene de 

homenagem ao Arq. Raul Lino 
9- A fé e o império de Afonso Lopes Vieira 
10- Vida rústica - costumes e paisagens trabalhos fotográficos de Marques 

Abreu 

Congratulou-se ainda pela oferta da "Bíblia Sagrada", Edição do Círculo de 
Leitores de 1993 pelo Sr. Coronel Rui Carvalho dos Santos 

** 
PONTO NÚMERO UM 

N.º1802/00 PROC.º N.º 3533/77 - (fl - ) 
De SILVINO CURADO GASPAR, residente em Estrada dos Marinheiros, n.º 

53A, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito num barracão destinado a loja e armazém de ferragens, situado em Alto do Vieiro, 
freguesia de Parceiros. 

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 de alterações a levar a efeito no 
barracão acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1.º deverá esclarecer as discrepâncias existentes n a Certidão da 
Conservatória do Registo Predial e plantas apresent adas, no que se refere à área da 
propriedade indicada; 

2.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial válida, uma 
vez que a constante no processo se encontra caducad a; 

3.º apresentar calendarização e estimativa orçament al das alterações; 
4.º cumprir com o art.º 1364º do Código Civil, rela tivamente às janelas 

existentes no alçado lateral direito; 
5.º cumprir com os art.ºs 15º e 45º do Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas, relativamente às escadas do r/chão para o 1.º andar, que deverão ser 
dotadas de patamar intermédio e ter lanços rectos; 

6.º prever parede corta-fogo elevada 0,50m acima do  beirado, nos alçados 
lateral esquerdo e posterior; 

7.º respeitar o disposto no parecer emitido pelo In stituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qua l deverá ser dado 
conhecimento ao requerente); 

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

** 

N.º1803/00 PROC.º N.º 1204/96 - (fl. - 104) 
De JAIME PEDRO DA COSTA MANSO,  residente na Rua Paulo VI – Vale 

Mocho, 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 2242, de 
28/02/2000, 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 edifício para armazém e escritór ios (alterações ao projecto inicial), 
a levar a efeito em Cova das Faias, freguesia de Po usos, ao abrigo do disposto nas 
alíneas a) e g) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do ar tigo 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  09/02/2000, transmitida através 
do ofício n.º 2242, de 28/02/2000, desta Câmara Mun icipal. 

** 

N.º1804/00 PROC.º N.º 933/97 - (fl - 174) 
De ANTÓNIO CARVALHO MENDES, residente em Quinta do Seixo – Casal da 

Guimarota, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de legalização de 
alterações levadas a efeito numa moradia, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, devendo  apresentar projectos de 
especialidade (rectificados relativamente às altera ções), no prazo de 180 dias. 
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N.º1805/00 PROC.º N.º 1664/97 - (fl. - 246) 
De APIFA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A IDOSOS E CRIANÇAS NO SSA 

SENHORA DE FÁTIMA,  com sede em Coucinheira, freguesia de Amor, solicitando a 
isenção do pagamento da taxa referente à emissão do Alvará de Licença de construção 
para acabamentos de um edifício, uma vez que a referida Associação é de utilidade pública. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, isentar 
do pagamento da quaisquer taxas, devidas pelos acab amentos e utilização do edifício 
destinado a lar de apoio a idosos e crianças, situa do no lugar de Coucinheira, 
freguesia de Amor, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 73º do 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, devend o no entanto proceder ao 
levantamento do respectivo Alvará de Licença dentro  dos prazos legalmente fixados, 
apresentando os documentos necessários para o efeit o. 

** 

N.º1806/00 PROC.º N.º 1574/98 (fl. - 179) 
De CONSTRUÇÕES LUZ & FAUSTINO, LDA,  com sede em Vale Gracioso, 

freguesia de Azoia, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 38 – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma vez q ue: 

1.º o projecto não cumpre com o previsto no loteame nto, no que se refere 
ao seguinte: 

1.1 área para cave; 
1.2 área habitacional; 
1.3 área total de construção. 

** 

N.º1807/00 PROC.º N.º 1575/98 (fl. - 195) 
De CONSTRUÇÕES LUZ & FAUSTINO, LDA,  com sede em Vale Gracioso, 

freguesia de Azoia, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 31 – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma vez q ue: 

1.º o projecto não cumpre com o previsto no loteame nto, no que se refere 
ao seguinte: 
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1.1 área para cave; 
1.2 área habitacional; 
1.3 área total de construção. 

** 

N.º1808/00 PROC.º N. 297/99 - (fl - 141) 
De JORGE MANUEL CARREIRA PEREIRA, residente em Caldelas, freguesia 

de Caranguejeira, acompanhado de elementos em resposta à proposta de indeferimento 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Covinha, 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 30/06/2000, delibera, por una nimidade, aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1.º apresentar documento de posse rectificado, de a cordo com o acerto de 
estremas indicado e com as áreas cedidas para alarg amento do arruamento e 
execução de passeio, nomeadamente no que respeita à  área e confrontações do 
terreno; 

2.º rectificar a implantação de forma a que o afast amento proposto seja 
medido a partir do plano principal da fachada; 

3.º apresentar elementos esclarecedores das alteraç ões à topografia 
prevista face à planta à escala 1/1000, assim como alçados de muros de suporte de 
terras, com indicação do perfil original do terreno ; 

4.º garantir o cumprimento dos art.ºs 110º e 112º d o Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, considerando para o efeito  a pormenorização constante na 
página n.º 132 do processo; 

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

6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
estabilidade de muros de suporte de terras; 

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

** 

N.º1809/00 PROC.º N.º 1066/99 - (fl. - 52) 
De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS,  com domicílio na Rua do Município, Lote H – 2.º A, 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 5154, de 23/05/2000, 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 legalização de um anfiteatro de apo io à Zona Social do Loteamento da 
Quinta do Rei, freguesia de Pousos, ao abrigo do di sposto na alínea b) 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 03/05/2000, transmitida através do ofício  n.º 5154, de 23/05/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º1810/00 PROC.º N.º 1069/99 - (fl. - 51) 
De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS,  com domicílio na Rua do Município, Lote H – 2.º A, 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 5153, de 23/05/2000, 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 legalização de um bar de apoio à Zo na Social do Loteamento da 
Quinta do Rei, freguesia de Pousos, ao abrigo do di sposto na alínea b) 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 03/05/2000, transmitida através do ofício  n.º 5153, de 23/05/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º1811/00 PROC.º N.º 1117/99 - (fl. - 50) 
De AGOSTINHO CRESPO DOS SANTOS,  residente na Rua das Portelas, n.º 

10, freguesia de Monte Real, 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 5438, de 
29/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um edifício de habitação multifamil iar, a levar a efeito em Aguadinha - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, 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 N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 10/05/2000, transmitida através do ofício  n.º 5438, de 29/05/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 
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N.º1812/00 PROC.º N.º 1684/99 - (fl. - 67) 
De SHELL PORTUGUESA LDA,  com sede na Avenida da Liberdade, n.º 249 - 

Lisboa, 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 5345, de 27/05/2000, 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 remodelação de um posto de abasteci mento Shell – Posição B, 
situado em Cova das Faias, freguesia de Marrazes, a o abrigo do disposto na alínea 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 10/05/2000, transmitida atrav és do ofício n.º 5345, de 
27/05/2000, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1813/00 PROC.º N.º 1717/99 - (fl. - 59) 
De MIGUEL NUNO MARQUES SEIXAS SANTOS,  residente na Rua Dr. João 

Caetano Nunes Guerreiro, Lote 5 – Alto dos Capuchos, 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 5519, de 30/05/2000, 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 edifício destinado a armazém, a levar a efeito numa parcela de 
terreno a destacar de uma propriedade situada em Ma to Grosso, freguesia de 
Parceiros, ao abrigo do disposto na alínea g) do n. º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 63º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
10/05/2000, transmitida através do ofício n.º 5519,  de 30/05/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º1814/00 PROC.º N.º 132/2000 - (fl - 25) 
De SILVINO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GORDALINA, residente em Outeiros - 

Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de 
moradias geminadas e muros de vedação, a levar a efeito na Rua da Cova – 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  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  moradias e muros acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 
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1.º garantir que o acesso de veículos às moradias s e realize a partir do 
arruamento público confinante Norte; 

2.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros p ropostos, 
reformulados de acordo com o ponto anterior; 

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

** 

N.º1815/00 PROC.º N.º 249/2000 - (fl. - 51) 
De MARIA DE JESUS OLIVEIRA, residente em Cova das Faias, Bloco 2, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 5158, de 23/05/2000, 
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 legalização de um estabelecimento d e restauração e bebidas, 
instalado no bloco misto situado no Lote 1 – Rêgo d ’ Água, 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 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 5158, de 23/05/2000, desta Câ mara Municipal. 

** 

N.º1816/00 PROC.º N.º 262/2000 - (fl - 30) 
De FERNANDO DE JESUS GOMES, residente na Rua Principal, n.º 314 – 

Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia e 
muros de vedação, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade, 
situada na Rua do Vale Dianteiro - Pinheiros, 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 da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno que permita o futuro  alargamento do 
arruamento para 6 metros e execução de passeio com 1,5 metros (4,5 metros a partir 
do eixo da via); 

2.º apresentar planta à escala 1/200 com a delimita ção e indicação das 
áreas cedidas; 
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3.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial da parcela 
destacada, rectificada quanto à área cedida, averba da do ónus de não 
fraccionamento; 

4.º apresentar elementos esclarecedores dos arranjo s exteriores 
necessários para o acesso de veículos à cave, nomea damente o desenvolvimento da 
rampa face ao perfil original do terreno, assim com o muros de suporte de terras 
necessários para o efeito; 

5.º apresentar elementos esclarecedores da área dos  compartimentos; 
6.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 

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

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

** 

N.º1817/00 PROC.º N.º 328/2000 - (fl. - 55) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 5159, de 23/05/2000, 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 1.1 - 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 5159, de 23/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1818/00 PROC.º N.º 330/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 5011, de 17/05/2000, 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 um bloco habitacional, a levar a ef eito no Lote 1.3 - 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 5011, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1819/00 PROC.º N.º 331/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4992, 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 1.4 - 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 4992, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1820/00 PROC.º N.º 332/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4993, 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 2.1 - 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 4993, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º1821/00 PROC.º N.º 333/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4994, 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 2.2 - 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 4994, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1822/00 PROC.º N.º 334/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 5001, 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 2.3 - 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 5001, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1823/00 PROC.º N.º 335/2000 - (fl. - 52) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4990, de 17/05/2000, 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 um bloco habitacional, a levar a ef eito no Lote 2.4 - 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 4990, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1824/00 PROC.º N.º 337/2000 - (fl. - 54) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4667, de 10/05/2000, 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 3.2 - 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 4667, de 10/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1825/00 PROC.º N.º 338/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4997, 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 4.1 - 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 4997, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º1826/00 PROCº Nº 339/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4986, 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 4.2 - 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 4986, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1827/00 PROC.º N.º 340/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4991, 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 5.1 - 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 4991, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1828/00 PROC.º N.º 341/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4995, 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 5.2 - 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 4995, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 
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N.º1829/00 PROC.º N.º 342/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 5000, 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 6.1 - 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 5000, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1830/00 PROC.º N.º 343/2000 - (fl. - 53) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4999, 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 6.2 - 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 4999, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1831/00 PROC.º N.º 344/2000 - (fl. - 54) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 5002, 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 7.1 - 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 5002, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 
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N.º1832/00 PROC.º N.º 345/2000 - (fl. - 54) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4996, 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 7.2 - 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 4996, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1833/00 PROC.º N.º 347/2000 - (fl. - 54) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4753, de 10/05/2000, 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 8.2 - 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 4753, de 10/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1834/00 PROC.º N.º 348/2000 - (fl. - 54) 
De CONSTRUMANSOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E IMOBILI ÁRIA, 

LDA,  com sede na Rua Paulo VI – Vivenda Jaime Manso – Urbanização Quinta de S. 
Venâncio, Lote 14 – Loja A – Guimarota, 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 4998, 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 8.3 - 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 4998, de 17/05/20 00, desta Câmara Municipal. 
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N.º1835/00 PROC.º N.º 358/2000 - (fl. - 35) 
De MARIA GRACIETTE FERREIRA GASPAR, residente na Travessa da 

Tipografia, n.º 3 – 3º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alteração/ampliação a levar a efeito numa moradia, situada na Travessa Pero Alvito, n.º 7, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/06/2000, 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: 

Relativamente ao presente processo, e analisado o p edido apresentado 
sob o ponto de vista urbanístico verifica-se que: 

1.º o projecto insere-se numa zona definida no Regu lamento do Plano 
Director Municipal de Leiria como Área Consolidada,  dentro do Núcleo Histórico, e 
ainda na Zona de Protecção do Castelo de Leiria e r espectiva Zona Vedada à 
Construção; 

2.º no projecto propõe-se a total remodelação do ex istente, com 
significativo aumento da área e volumetria de const rução; 

3. o proposto, e de acordo com o parecer emitido pe lo Gabinete de 
Reabilitação Urbana, melhora as condições de habita bilidade da referida construção 
existente; 

4.º face às características do desenvolvimento da v ia urbana confinante 
do lado Norte, bem como das significativas alteraçõ es propostas ao edifício existente, 
seria conveniente, o alinhamento do mesmo com as co nstruções existentes 
adjacentes a Nascente, a fim de garantir a continui dade de leitura do plano de 
fachadas que conforma o arruamento; 

4.1 o alinhamento acima referido e consequente alar gamento da via, 
introduziria significativas melhorias em relação ao  actualmente existente, no que se 
refere às condições de circulação no local em condi ções de segurança, considerando-
se também que o mesmo contribuiria para o correcto ordenamento e valorização desta 
zona do Núcleo Histórico da Cidade de Leiria. 

5.º na comunicação da Junta de Freguesia de Leiria,  é indicada a 
conveniência em se garantir a passagem onde se situ a este edifício, assegurando a 
ligação entre a Rua Pero Alvito e Rua Cristiano Cru z. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea d) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 
do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo e apresente 
elementos de modo a rectificar os aspectos acima in dicados, o projecto carecerá 
ainda de parecer a emitir pelo Instituto Português do Património Arquitectónico. 

** 
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N.º1836/00 PROCº Nº 393/2000 - (fl. - 56) 
De ALBERTINO DO CARMO MOREIRA DE LIMA , residente na Rua Monsenhor 

Joaquim Carreira, n.º 51 – Souto de Cima, 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 5170, de 23/05/2000, 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 uma moradia em banda, a levar a efe ito em Espinheira, 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 redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 03/05/2000, 
transmitida através do ofício n.º 5170, de 23/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1837/00 PROC.º N.º 463/2000 - (fl. - 37) 
De JMBS – ADMINISTRAÇÃO DE BENS LDA, com sede em Monte Falcão, 

freguesia de Brotas - Mora, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 5476, de 
29/05/2000, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no Lote 15 Urbanização 
Quinta da Barreta – S. Romão, freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 10/05/2000, tran smitida através do ofício n.º 5476, 
de 29/05/2000, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1838/00 PROC.º N.º 491/2000 
Retirado. 

** 

N.º1839/00 PROC.º N.º 546/2000 - (fl - 34) 
De MARIA DA TRINDADE COSTA, residente na Rua de Fátima – Casal 

Vermelho, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 13 – Casal Custódio, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar procuração que mencione explicitamen te a atribuição do 
poder de requerer o licenciamento de obras; 

2.º apresentar autorização dos co-proprietários de acordo com o 
documento de posse; 

3.º reformular a planta do r/chão de forma a prever  patamar junto da porta 
de acesso à cave; 

4.º reformular o muro de vedação sobre a estrema Su l, de forma a que este 
não exceda 2,00m de altura medidos sobre o perfil o riginal do terreno; 

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

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

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

** 

N.º1840/00 PROC.º N.º 547/2000 - (fl - 27) 
De HILÁRIO DE JESUS FERREIRA, residente na Rua de Fátima – Casal 

Vermelho, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito no Lote 19 – Casal Custódio, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar procuração que mencione explicitamen te a atribuição do 
poder de requerer o licenciamento de obras; 

2.º rectificar o projecto quanto à localização do a nexo, de acordo com o 
previsto no loteamento; 

3.º reformular o sentido de abertura da porta de ac esso à cave no r/chão, 
de forma a que esta abra no sentido da fuga pelo r/ chão; 

4.º apresentar alçados da totalidade dos muros de v edação, com 
indicação do perfil original do terreno; 

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

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

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

** 
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N.º1841/00 PROCº Nº 602/2000 - (fl. - 14) 
De CELESTINO MENDES DE OLIVEIRA AFONSO, residente em Rua de Leiria 

– Pátio dos Oliveiras, n.º 8, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura 
de legalização de armação metálica para formação de latada de parreiras, situada no Pátio 
dos Oliveiras, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/06/2000, 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: 

Relativamente ao presente processo, verifica-se que : 
1.º a Junta de Freguesia de Monte Real emitiu parec er desfavorável, 

referindo que o espaço onde pretende efectuar a pre sente construção é público, 
sendo utilizado por outros moradores, dispondo de i luminação pública e saneamento; 

2.º a área indicada no documento de posse não é coi ncidente com o 
indicado nos elementos gráficos (a área indicada no s elementos gráficos é superior); 

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.º1842/00 PROC.º N.º 651/2000 - (fl - 42) 
De JAIME GROSSO DA SILVA, residente na Rua da Moitoa – Santo Antão - 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 5 – 
Madeiras – 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  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a implantação do edifício, relativam ente ao alinhamento do 
alçado Sul e de forma a não exceder a área habitáve l prevista no loteamento; 

2.º reformular o projecto de forma a cumprir com o n.º 2 do art.º 14º do 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo as es cadas de acesso à cave, assim 
como as de acesso aos pisos ter comunicação directa  com o hall de entrada do 
edifício, sem deixar de prever porta corta-fogo; 

3.º reformular os caminhos para peões nos pisos des tinados a garagens 
e/ou aparcamento automóvel, dado que, face à dimens ão do portão de acesso de 
veículos automóveis, não se considera o mesmo como saída de emergência para 
peões; 

4.º garantir o cumprimento do n.º 6 do art.º 16º do  Decreto-Lei n.º 64/90, de 
21 de Fevereiro, relativamente à distância entre vã os em paredes exteriores que 
formem um ângulo diedro inferior a 135º; 
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5.º apresentar memória descritiva face ao Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente 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); 

6.º apresentar estimativa de custo de acordo com o Regulamento 
Municipal de Obras Particulares; 

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

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 nas garagens e 
projecto electromecânico de elevadores; 

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

** 

N.º1843/00 PROC.º N.º 652/2000 - (fl - 39) 
De JAIME GROSSO DA SILVA, residente na Rua da Moitoa – Santo Antão - 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 6 – 
Madeiras – 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  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de forma a cumprir com o n.º 2 do art.º 14º do 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo as es cadas de acesso à cave, assim 
como as de acesso aos pisos ter comunicação directa  com o hall de entrada do 
edifício, sem deixar de prever porta corta-fogo; 

2.º reformular os caminhos para peões nos pisos des tinados a garagens 
e/ou aparcamento automóvel, dado que, face à dimens ão do portão de acesso de 
veículos automóveis, não se considera o mesmo como saída de emergência para 
peões; 

3.º garantir o cumprimento da alínea a) do n.º 4 do  art.º 8º do Decreto-Lei 
n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente à antecâmar a na cave; 

4.º apresentar memória descritiva face ao Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente 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); 

5.º apresentar estimativa de custo de acordo com o Regulamento 
Municipal de Obras Particulares; 
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6.º garantir o cumprimento dos art.ºs 110º e 112º d o Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia e secção das condutas de 
evacuação de fumos e gases provenientes de aparelho s de combustão; 

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

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

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

** 

N.º1844/00 PROC.º N.º 653/2000 - (fl - 40) 
De JAIME GROSSO DA SILVA, residente na Rua da Moitoa – Santo Antão - 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 7 – 
Madeiras – 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  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de forma a cumprir com o n.º 2 do art.º 14º do 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo as es cadas de acesso à cave, assim 
como as de acesso aos pisos ter comunicação directa  com o hall de entrada do 
edifício, sem deixar de prever porta corta-fogo; 

2.º reformular os caminhos para peões nos pisos des tinados a garagens 
e/ou aparcamento automóvel, dado que, face à dimens ão do portão de acesso de 
veículos automóveis, não se considera o mesmo como saída de emergência para 
peões; 

3.º garantir o cumprimento da alínea a) do n.º 4 do  art.º 8º do Decreto-Lei 
n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente à antecâmar a na cave; 

4.º apresentar memória descritiva face ao Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente 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); 

5.º apresentar estimativa de custo de acordo com o Regulamento 
Municipal de Obras Particulares; 

6.º garantir o cumprimento dos art.ºs 110º e 112º d o Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia e secção das condutas de 
evacuação de fumos e gases provenientes de aparelho s de combustão; 
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7.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado; 

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

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

** 

N.º1845/00 PROC.º N.º 704/2000 - (fl - 18) 
De ISABEL DA ASCENSÃO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua Emidio 

Agostinho Marques, Lote C – Casal Costa do Cavaleiro, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de um anexo, a levar a efeito em 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  30/06/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do anexo acima referido, devendo 
apresentar projectos de especialidade no prazo de 1 80 dias. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º1846/00 INF. N.º 128/94 (fl. - 20) 
De JORGE MANUEL FERREIRA PEREIRA ORFÃO,  residente em Rua de 

Atenas, Lote 18 – r/c esq.º, Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma 
exposição acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente 
ao pedido de informação sobre as condições definidas no Plano de Pormenor da Zona (Rua 
Fábrica do Papel – Leiria), conforme deliberação de Câmara datada de 01/02/95. 

Retirado. 

** 

N.º1847/00 INF. N.º 17/99 - (fl. - 51) 
De ADELINO DE ALDEIA LAGÔA,  residente na Rua de Martingil, 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 5505, de 29/05/2000, 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 pedido de 
viabilidade de construção de dois prédios, a levar a efeito na Estrada de Santo 
António, freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto  na alínea a) 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 
10/05/2000, transmitida através do ofício n.º 5505,  de 29/05/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º1848/00 INF. N.º 157/99 - (fl. - 38) 
De ISABEL MARTINS DINIS VIEIRA,  residente na Alameda das Linhas de 

Torres, n.º 236 – 5º esq.º - Lumiar - Lisboa, 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 
5504, de 29/05/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um edifício, a levar a  efeito em Barro Ruivo, 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, 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 10/05/2000, 
transmitida através do ofício n.º 5504, de 29/05/20 00, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º1849/00 INF. N.º 50/2000 - (fl - 13) 
De ARNALDO ALFREDO CALADO BARATEIRO, residente na Rua da Escola, 

n.º 4 – 1.ºE, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de implantação de um 
parque de diversões, num pavilhão situado em Alto do Vieiro, freguesia de Azoia. 

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, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do disposto no 
art.º 13º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro , com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, nas segui ntes condições: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres das entida des consultadas, 
nomeadamente Centro de Saúde e Serviço Nacional de Bombeiros (dos quais deverá 
ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas e restant es aspectos previstos na 
legislação em vigor, incluindo Decreto-Lei n.º 379/ 97, de 27 de Dezembro (no que se 
refere aos espaços de jogos e recreio), Decreto-Lei  n.º 139/99, de 24 de Abril e 
Decreto-Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril (no qu e se refere à zona de cafetaria). 

** 
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N.º1850/00 INF. N.º 19/2000 - (fl. - 18) 
De ARNALDO DAS NEVES RODRIGUES JAULINO, residente na Rua dos 

parceiros, n.º 300, freguesia de Parceiros, acompanhado de uma informação da 1.ª 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 
5008, 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 de um edifício comercial e habitacional, a levar a efeito em 
arrabalde d’Aquém, freguesia de Leiria, ao abrigo d o disposto 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 26/04/2000, transmitida através do ofício  n.º 5008, de 17/05/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 

N.º1851/00 INF. N.º 52/2000 - (fl. - 7) 
De JOSÉ MANUEL SOBRAL LAURO, residente na Travessa do Campo de 

Futebol, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de ampliação e alteração 
de uma moradia, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/06/2000, 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: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  10º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º não existe viabilidade para o proposto, face ao  art.º 52º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, dado que o  projecto se insere numa zona 
de equipamento. 

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. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º1852/00 Q. N.º 25/95 (fl. - 83) 
De MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E ENERGIA,  acompanhado de um oficio da 

EDP – Distribuição, Energia, S.A., informando as condições de acesso ao Posto de 
Transformação LRA 0430, situado na Rua de São Francisco, junto ao Centro Comercial Lis,  
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A Câmara, depois de analisar o assunto e face ao pa recer emitido pela EDP 
– Distribuição, Energia, S.A.,  considerando a informação prestada pelo Departament o 
de Obras Particulares em 03/07/2000, delibera, por unanimidade, indeferir a exposição 
apresentada pela administração do Centro Comercial Lis e, manter o prazo de 15 dias 
para cumprimento do mandado de notificação de 02/02 /99, por o acesso ao Posto de 
Transformação acima referido continuar impedido, pr ejudicando gravemente a 
segurança da exploração do mesmo. 

Mais delibera, dar conhecimento do conteúdo da pres ente deliberação, aos 
autores da reclamação. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

RELATÓRIOS DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
N.º1853/00 Presente um relatório dos serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Junho de 2000. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º1854/00 PROC.º LOT. N.º 94/78 (fl.42) 
De ANTÓNIO DOMINGUES DOS SANTOS,  residente na Estr. dos Pinheiros, 

1075 em Marrazes, acompanhado de um requerimento solicitando informação sobre a 
viabilidade de alterar os lotes 1 e 2 do seu loteamento sito em Valverde – Pinheiros, 
freguesia de Marrazes, a fim de poder aumentar a capacidade de construção. 

A propriedade insere-se em área habitacional de baixa densidade. Aquando da 
elaboração do estudo da Zona Industrial da Cova das Faias e vias de ligação, foi 
considerada a possibilidade de ligação da rotunda dos Marrazes, próxima à EN.109, com a 
Variante Norte, na zona da Cova das Faias. 

O estudo da Rede Estruturante Urbana elaborado pela Universidade de Coimbra 
não aponta qualquer via que condicione os lotes do requerente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atendendo à  estrutura já edificada 
e, concordando com a informação do Departamento de Urbanismo de 4.7.2000 
delibera por unanimidade, informar o requerente que  a zona mais disponível para 
implementar uma ligação com a estrada dos Marrazes- Pinheiros, é junto aos lotes do 
seu loteamento, conforme indicado na planta 2 (anex a). 

Assim, deverá a possibilidade do arruamento previst o na referida planta e 
as alternativas ao estudo de tráfego, ser avaliada pela equipa responsável pelo 
“Estudo de Tráfego”. 

** 
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N.º1855/00 PROC.º LOT. N.º 23/96 (fl.322) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDª.,  com sede em Memória, 

acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória das obras de 
infraestruturas do loteamento situado em Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 30.6.200 0 delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, a redução das Garantias 
Bancárias nº 0343.000017.388.0019 de Esc. 11.193.20 0$00 (rede viária) e nº 
0343.000018.188.0019 de Esc. 4.080.000$00 (redes de  águas e esgotos), emitidas pela 
Caixa Geral de Depósitos S.A. em 23.4.99, para 10% dos seus valores actuais que 
ficarão cativos até à recepção definitiva. 

Mantém-se a Garantia Bancária prestada referente ao s arranjos exteriores, 
uma vez que os mesmos não foram ainda executados. 

** 

N.º1856/00 PROC.º LOT. N.º 37/94 
Da firma IMOBILIÁRIA RODA LDª. E OUTROS,  proprietária do loteamento sito 

na Qtª da Cascalheira, freguesia de Marrazes requerendo a aprovação do projecto de 
alterações para o lote 12 e, requerendo também a firma PARDAL & RAMOS LDª.  com sede 
em Cova das Faias-Marrazes proprietária do lote 8, a aprovação do projecto de alterações 
apresentado em 24.3.2000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 30.6.2000 delibera por unanimidade, aprovar as 
alterações ao Lote n.º 8. 

Relativamente ao Lote n.º 12, aprovar a alteração d e cotas do edifício 
devendo ser retirado o ultimo piso. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

OCUPAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA PASSAGEM DA VAR IANTE SUL – 3º 
TROÇO – PARCELA N.º 8 
N.º1857/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de uma 
informação do DOM. relacionada com uma indemnização ao proprietário Sr. José de Sousa 
do Olival, referente a prejuízos causados na sua exploração agricola por via da passagem 
da Variante Sul, no valor de15.000$00. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base na 
informação do DOM. delibera, por unanimidade pagar a indemnização ao Sr. José de 
Sousa do Olival, no valor de 15.000$00. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
VARIANTE SUL – CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVELA DO NA LIGAÇÃO 
COM A RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À ROTUNDA DA PRISÃO ESCOLA – 
LEIRIA (9) T – 80/99 
N.º1858/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura de Propostas e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada. 

Apresentaram-se ao concurso os seguintes concorrentes: 

- Consórcio Pontave-Const.,S.A./ Tecnasol FGE.,Fundações e Geotecnia, S.A.  

- OPCA –Obras Públicas e Cimento Armado, S.A. 

- Pasolis- Empreitadas de Obras Públicas do Lis, LDA 

- Construtora do Lena, S.A. 

Na primeira parte do acto, na  fase de habilitação ( apreciação dos documentos) 
,foi excluído  com base  na alínea a) do n.º 2 do art.º 92.º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março, o concorrente Pasolis- Empreitadas de Obras Públicas do Lis, LDA.  

Na segunda parte do acto, (Admissão das Propostas), foram apresentados os 
seguintes valores: 

Consórcio Pontave-Const.,S.A./ Tecnasol FGE.,Fundações  

e Geotecnia, S.A.   ..........................................................................550.691.582$00 + IVA 

 OPCA –Obras Públicas e Cimento Armado, S.A..........   493.358.877$00 + IVA 

 Construtora do Lena, S.A.   .........................................   336.801.918$00 + IVA 

Na terceira parte do acto (Qualificação dos Concorrentes), na Avaliação da 
Capacidade  Técnica foi excluído o Consórcio Pontave-Const.,S.A./ Tecna sol 
FGE.,Fundações e Geotecnia, S.A.. 
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ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

Em função do critério de adjudicação estabelecido procedeu-se de  
conformidade com o disposto no art.º 100º do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, à 
análise das propostas dos  concorrentes qualificados que ficaram assim ordenados: 

- OPCA –Obras Públicas e Cimento Armado, S.A.                                  17,46  

 - Construtora do Lena, S.A.         18,25   

Dos resultados apurados, verifica-se que o concorrente CONSTRUTORA DO 
LENA S.A. é o que  obteve melhor pontuação para efeitos de adjudicação  da presente 
empreitada. 

Propõe-se a adjudicação desta empreitada ao referid o concorrente pelo 
valor da sua proposta, no montante de 336.801.918$0 0 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à audiência dos concorrentes em conformidade 
com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decreto Lei n.º 59/99. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera, por 
unanimidade, manifestar a intenção de adjudicar  no s termos do n.º 1, do art.º 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da  empreitada supra referida, ao 
concorrente CONSTRUTORA DO LENA S.A. pelo valor de  336.801.918$00 + IVA, por 
ser o que  obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à  audiência dos conco rrentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decr eto Lei n.º 59/99 de 2 de Março.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PROJECTO PLANETA AZUL 
N.º1859/00 Relativamente ao assunto em epígrafe solicita a Fundação da Criança, apoio 
financeiro para ajuda nas despesas nas diversas acções  de temática ambiental em Leiria. 

Das acções, salienta-se a apresentação de diversos ateliers sobre os diferentes 
sectores ambientais, acompanhados por monitores, visitados pelas escolas do Concelho e 
pela população em geral, a promoção de um concurso de artes plásticas e composição 
escrita (exposição final dos trabalhos em Janeiro de 2001 em Lisboa) e a realização de um 
espectáculo final ("dança, mímica, teatro e peças musicais, tudo tendo a problemática 
ambiental como pano de fundo"). 

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 Fundação 
da Criança, um subsídio no valor de 450.000$00. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 
N.º1860/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a cinco de Julho de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 757.836.829$00 sendo de Operações 
Orçamentais 635.939.523$00 e de Operações de Tesouraria 121.897.306$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE 2000 
N.º1861/00 Presente a 9.ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando os reforços em 198.100 e as anulações em 145.000 contos. 

A Câmara delibera, por maioria com a abstenção dos Senhores Vereadores, 
Raul Miguel de Castro, Dr. José da Silva Alves e Dr . Acácio Fernando dos Santos 
Lopes de Sousa, aprovar a 9.ª Alteração ao Plano de  Actividades de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º1862/00 Presente a 9.ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 139.750 contos. 

A Câmara delibera, por maioria com a abstenção dos Senhores Vereadores, 
Raul Miguel de Castro, Dr. José da Silva Alves e Dr . Acácio Fernando dos Santos 
Lopes de Sousa, aprovar a 9.ª Alteração ao Orçament o Ordinário de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

OCUPAÇÃO DA VA PÚBLICA - MARIA JOSÉ MENDES VIEIRA ( 3)24-15 
N.º1863/00 Presente o requerimento de MARIA JOSÉ MENDES VIEIRA , residente na Rua 
Lino António, Lt.38, 1.º Esq.º, Cruz d'Areia Leiria, solicitando autorização para colocação de 
uma esplanada na Rua Sá de Miranda, Galerias S.José, Loja 12, Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, desde que seja 
devidamente assegurada a circulação de peões nos te rmos da informação da 
Fiscalização, que deverá ser transmitida à requeren te. 

** 
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PUBLICIDADE - BANCO NACIONAL ULTRAMARINO (3)24-16 
N.º1864/00 Presente o pedido de colocação de vários anúncios, apresentado nesta Câmara 
Municipal por BANCO NACIONAL ULTRAMARINO , com sede na Av.ª 5 de Outubro, em 
Lisboa, a colocar nas suas instalações sitas em Barracão - Colmeias. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do.  

** 

PUBLICIDADE - FILIPE MOTOSHOW  VEÍCULOS MOTORIZADOS ,LD.ª (3)24-16 
N.º1865/00 Presente o pedido de FILIPE MOTOSHOW VEÍCULOS MOTORIZADOS, LD.ª,  
com sede na Rua Paulo VI, 2215, Marrazes, solicitando autorização para colocação de 
vários anúncios luminosos, a instalar naquela morada. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do na condição 
indicada pelo ICERR, que deverá ser transmitida à r equerente. 

** 

PUBLICIDADE - RED-REDE EUROPEIA DE DIFUSÃO CENTRO -  PUBLICIDADE 
EXTERIOR, LD.ª (3)24-16 
N.º1866/00 Presente o pedido da Firma RED-REDE EUROPEIA DE DIFUSÃO CENTRO - 
PUBLICIDADE EXTERIOR, LD.ª ., com sede em Condeixa-a-Nova, Gorgulhão, Barreira, 
solicitando autorização para instalação de três dispositivos publicitários, a instalar na 
Rotunda do Arrabalde d'Além (Portas da Cidade), freguesia de Marrazes. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do. 

** 

PUBLICIDADE - ESPAÇO 3P AUDIOVISUAIS, LD.ª (3)24-15  
N.º1867/00 Presente o pedido da Firma Espaço 3P Audiovisuais, Ld.ª, com sede em Rua 
António Maria Baptista, 10, 1.º Esq.º, Lisboa, solicitando autorização para ocupação da via 
pública com uma tenda de 4m x 2m, para o dia 31 de Julho. 

A Câmara, delibera, por unanimidade autorizar a rea lização da acção 
promocional no Parque de Estacionamento desta cidad e sito entre o rio Lis e o 
Mercado Municipal (Maringá) no dia 31 de Julho corr ente, mediante o pagamento das 
taxas devidas pela ocupação da via pública e por pu blicidade sonora e gráfica.  

** 
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RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - RECTÂNGULO-PUBLICIDAD E EXTERIOR, LD.ª 
(3)24-16 
N.º1868/00 Considerando que a redacção da deliberaç ão n.º 1636/00 tomada em 
reunião de Câmara de 00.06.14 saiu incorrecta, a Câ mara delibera, por unanimidade, 
proceder à seguinte rectificação: 

Onde se lê  "...delibera por unanimidade notificar a requerent e nos termos 
dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento  Administrativo (Audiência dos 
Interessados), da intenção de indeferir a pretensão ." 

Deverá ler-se :"...delibera, por unanimidade manter o indeferimen to". 

** 

RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - CARTAZ DE PORTUGAL - PUBLICIDADE, LD.ª 
(3)24-16 
N.º1869/00 Considerando que a redacção da deliberaç ão n.º 1634/00 tomada em 
reunião de Câmara de 00.06.14 saiu incorrecta, a Câ mara delibera, por unanimidade, 
proceder à seguinte rectificação: 

Onde se lê "...de acordo com o parecer do ICERR..."  
Deverá ler-se:"...de acordo com o parecer do D.U... ". 

** 

PARTICIPAÇÃO DA PSP SOBRE UM CANÍDEO (3)24-3 
N.º1870/00 Participação da Polícia de Segurança Pública, de 30-01-2000. 

Danos provocados por um canídeo  

A Câmara, concordando com a proposta contida no pon to II), al. a) da 
informação n.º 34/2000 da Divisão Jurídica, deliber a por unanimidade, dar 
conhecimento ao Ministério Público do eventual crim e de desobediência levado a 
cabo por Rui Manuel Rodrigues, ao abrigo do art.º 2 41.º do Código do Processo Penal. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

RANCHO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS – PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º1871/00 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS , datado de 
2000/02/28, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), nos dias 8 e 
29 de Julho, para deslocação do mesmo a Maia e Porto, a fim de participarem em Festivais 
de Folclore Locais. 

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

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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CERCILEI – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO  DA CML - DE 18-4  
N.º1872/00 Presente o ofício da CERCILEI, datado de 2000/06/20, solicitando a cedência 
gratuita do autocarro da CML (55 lugares), para deslocação a Lisboa, nos dias 12 e 17 de 
Julho. 

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. 

** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - 
DE 18-4 
N.º1873/00 Presente o ofício da COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO 
RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-ESCOLAR DE LEIRIA , datado de 23/06/2000, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), no dia 2 de Julho, para um 
convívio de encerramento das actividades do Ensino Recorrente a realizar em Pombal. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 28/06/200 0, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário do motorista . 

** 

REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA – PEDIDO DE CEDÊNCI A GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º1874/00 Presente o Fax da REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/FÁTIMA , datado de 
2000/06/05, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 Lugares), da sua 
deslocação efectuada no dia 3 de Junho. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 15/05/200 0, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário do motorista . 

** 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DE  JOSÉ SARAIVA – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - D E 18-4 
N.º1875/00 Presente o ofício n.º 6/2000 da ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DO 2.º E 
3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA , datado de 2000/06/26, solicitando a cedência gratuita do 
autocarro da CML (37 lugares), da sua deslocação efectuada no dia 29 de Junho. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 30/06/200 0, que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário do motorista . 
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JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º1876/00 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA , datado de 
2000/06/20, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML, na sua deslocação 
efectuada com as crianças da freguesia a Lisboa. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o Des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura datado de 15/12/1999 , que autorizou a cedência, 
ficando a encargo do requerente o pagamento de trab alho extraordinário ao 
motorista.  

** 
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 127 – PEDID O DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º1877/00 Presente o ofício da CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 
127, datado de 2000/06/13, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 
Lugares), para deslocação ao Aeroporto da Portela e regresso, nos dias 4 e 24 de Julho. 

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. 

** 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DO SECTOR PRÉ-ESCOLAR – APO IO SOCIAL - DE 15-
4 
N.º1878/00 De acordo com a assinatura do Protocolo do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, que implementa a componente social em 
Jardins de Infância (serviço de refeição e prolongamento de horário), procede-se à 
transferência das verbas correspondentes ao Programa, relativamente ao 2.º e 3.º períodos 
do ano lectivo de 1999/2000, para as Juntas de Freguesia, Associações de Pais e 
Encarregados de Educação e Agrupamentos de Escolas. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera, po r unanimidade, 
autorizar a transferência das verbas para as Juntas  de Freguesia, Associações de 
Pais e Encarregados de Educação e Agrupamentos de E scolas que se indicam: 

- Junta de Freguesia de Arrabal ................... ....................................................  688.158$00 
- Junta de Freguesia de Azoia ..................... .....................................................  270.050$00 
- Junta de Freguesia de Bajouca ................... ................................................  1.188.220$00 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola n.º 6 de Leiria ............................ .......................................................  5.009.110$00 
- Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima .......... ..........................................  1.751.332$00 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos  Alunos da 

Escolas Pré-Primárias da Freguesia de Caranguejeira  .............................  3.716.485$00 
- Junta de Freguesia de Carreira .................. ....................................................  297.055$00 
- Junta de Freguesia de Carvide ................... ....................................................  972.180$00 
- Junta de Freguesia de Coimbrão .................. .................................................  592.295$00 
- Junta de Freguesia de Colmeias .................. ...............................................  2.179.830$00 
- Junta de Freguesia de Cortes .................... ....................................................  432.080$00 
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- Associação dos Amigos da Criança de Leiria ...... .....................................  1.968.252$00 
- Agrupamento de Escolas de Maceira ............... .............................................  432.080$00 
- Agrupamento de Escolas de Marrazes .............. .........................................  1.964.195$00 
- Associação de Melhoramentos e Bem Estar da Memóri a .........................  1.023.902$00 
- Junta de Freguesia de Milagres .................. ...................................................  736.540$00 
- Junta de Freguesia de Ortigosa .................. ...................................................  540.100$00 
- Junta de Freguesia de Parceiros ................. ...............................................  2.121.482$00 
- Associação de Pais do Azabucho e Campo Amarelo .. .................................  538.945$00 
- Junta de Freguesia de Regueira de Pontes ........ ........................................  1.234.897$00 
- Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra ... ......................................  4.854.420$00 
- Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Vale Sumo e Olivais ............................... .........................................................  836.187$00 
- Junta de Freguesia de Santa Eufêmea ............. ..........................................  1.242.230$00 
- Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa ....... ......................................  1.087.991$00 

Mais delibera que a verba referente à Associação do s Amigos da Criança 
de Leiria fique cativa até apresentação definitiva dos Relatórios de Contas. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA À CÂMARA MUN ICIPAL DE LEIRIA, 
DE UM LOTE DE TERRENO COM A ÁREA DE 4540 M2, SITO E M CHARNECA DO 
BAILADOIRO – POUSOS. 
N.º1879/00 Presente o oficio n.º 407 de 15 de Maio último e documentação diversa, da Junta 
de Freguesia de Pousos, solicitando a celebração da Escritura Pública de Cedência Gratuita 
de um Lote de terreno que aquela Autarquia pretende efectuar a favor do Município de 
Leiria. 

A Câmara, após apreciação do processo delibera por unanimidade e nos 
termos da alínea h) do n.º 1 do art.º 64. ª da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aceitar a 
cedência gratuita de um lote de terreno com a área de 4540 m2, sito em Charneca do 
Bailadouro – Pousos, prédio inscrito na matriz urba na n.º 3504, destinado à 
construção de um Polidesportivo coberto, e que conf ronta de Norte e Poente,  com 
arruamento, de Sul com arruamento e Lote 101, de Na scente lote 102, com o valor 
patrimonial de 1.000.000$00, o qual se encontra des crito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Leiria sob. n.º 3176. 

Mais delibera conceder poderes à Senhora Presidente  para outorgar a 
Escritura Pública de Cedência Gratuita e atribuir e  tão somente para este efeito o valor 
de 1.000.000$00 ( um milhão de escudos ) ao Lote a ceder e enviar o processo ao 1.º 
Cartório Notarial de Leiria, para a realização da E scritura Pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

PROGRAMA "FÉRIAS SEM LIMITES" 
N.º1880/00 Considerando a necessidade de animar e dinamizar a Praia do Pedrógão 
durante o período de Verão. 

Atendendo que é importante proporcionar a todos os frequentadores da Praia do 
Pedrógão, e nomeadamente aos mais jovens, uma ocupação saudável dos tempos livres, 
durante os meses de Julho e Agosto.  

Propõe o Vereador da Juventude e Desporto, Dr. Paulo Rabaça a criação do 
Programa “Férias sem Limites” do qual constam diversas actividades regulares e pontuais 
de carácter cultural, recreativo e desportivo, dirigidas a vários escalões etários, e em 
diferentes locais da praia. 

Local: Espaço de Recreio na Rotunda Sul 

Espectáculos recreativos e musicais ; 
Cinema ao ar livre; 
Exposições; 
Atelier de pintura; 

“Street Basket” e outros jogos desportivos; 
Actividades Radicais; 
Pop’Pedrogão (Festival da Juventude) 
Actividades de Animação; 

Local: Parque de Campismo Municipal 

Aeróbica; 
Jogos e torneios desportivos; 
Actividades pontuais. 

A Câmara delibera por unanimidade, aprovar o Progra ma apresentado, 
devendo desenvolver-se todas as acções necessárias á sua realização. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 
N.º1881/00 A cidade de Leiria prepara-se para receber, pelo segundo ano consecutivo, a 
chegada de uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta. Acontecimento desportivo nacional 
da maior importância e com ampla cobertura em todos os meios de comunicação nacional, 
tem como palco natural a área central da cidade, tendo como pano de fundo os elementos 
mais importantes da sua imagem urbana. 

Alterações ao trânsito 

Atendendo à dimensão dos meios envolvidos na caravana da Volta, será necessário 
introduzir alterações ao trânsito na zona envolvida no final da etapa: 
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Dia 26 de Julho (alterações a entrar em vigor desde as 0h00) 

• Fecho ao trânsito da Avenida Cidade de Maringá e da sua ligação à Rua de São 
Francisco, Avenida Heróis de Angola, Largo José Lúcio da Silva, Rua Américo Cortez 
Pinto, Rua de São Francisco, entre o Marachão e o Beco de São Francisco, e a Rua 
Coronel Teles Sampaio Rio, entre a Av. Heróis de Angola e o Beco de São Francisco. 

• Fecho do Parques de Estacionamento, reservados para a caravana da Volta: 

� da Praça Goa, Damão e Diu; 

� do Largo 5 de Outubro de 1910; 

� do Centro Comercial Maringá; 

� parque situado entre o Mercado Municipal e o Rio Lis. 

• As Ruas Mouzinho de Albuquerque e da Europa passam a ter os dois sentidos de 
circulação. 

Dia 27 de Julho (até as 14h00) 

• A Avenida Cidade de Maringá e a sua ligação à Rua de São Francisco continuam 
fechadas ao trânsito, para a partida da Etapa da Volta a Portugal em Bicicleta. 

• Os Parques de Estacionamento do Maringá e o situado entre o Mercado Municipal e o 
Rio Lis continuam fechados ao trânsito, até a caravana sair de Leiria. 

Ocupação da via pública  

De acordo com as solicitações da Organização da Volta a Portugal em Bicicleta, a Câmara 
Municipal de Leiria autoriza as seguinte cedências do espaço público: 

• Largo 5 de Outubro de 1910, junto da estátua do Papa Paulo VI, desde as 19h00 
do dia 25 de Julho, para a RTP; 

• Parque de Estacionamento do Largo 5 de Outubro de 1910, junto da estátua do 
Papa Paulo VI, desde as 0h00 do dia 26 de Julho, para montar o podium; 

• Parque de Estacionamento do Largo 5 de Outubro de 1910, junto do Edifício do 
Ex-Banco de Portugal, desde as 0h00 do dia 26 de Julho, para estacionamento 
da caravana publicitária; 

• Parque de Estacionamento do Largo Goa, Damão e Diu, desde as 0h00 do dia 26 
de Julho, para estacionamento da caravana publicitária; 

• Parque de Estacionamento do Largo José Lúcio da Silva, desde as 0h00 do dia 
26 de Julho, para estacionamento dos veículos de apoio às equipas; 

• Parque de Estacionamento do Centro Comercial Maringá, desde as 15h00 do dia 
26 de Julho, para estacionamento dos veículos da caravana da Volta; 

• Parque de Estacionamento situado entre o Mercado Municipal e o Rio Lis, desde 
as 15h00 do dia 26 de Julho, para estacionamento dos veículos da caravana da 
Volta; 
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A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à informação e 
autoriza a cedência do espaço solicitado pela Organ ização da Volta, ficando esta 
isenta do pagamento das taxas municipais.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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

- 1.º ENCONTRO/CONVÍVIO DE ASSOCIADOS DA ACAPO NO DIS TRITO 
DE LEIRIA 

- AJAL - ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DO DISTRI TO DE 
LEIRIA - PEDIDO DE SUBSÍDIO 

- TOPONÍMIA 

** 

1.º ENCONTRO/CONVÍVIO DE ASSOCIADOS DA ACAPO NO DIS TRITO DE LEIRIA 
N.º1882/00 Presente o ofício n.º 230/2000/05 da ACAPO - Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal, a solicitar apoio financeiro para o encontro/convívio em epígrafe. 

A Câmara analisou o assunto e tendo em conta que no s termos da alínea h) 
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 acção social , delibera por unanimidade, e 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 ACAPO - 
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, um su bsídio no valor de 120.000$00. 

** 

AJAL - ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DO DISTRI TO DE LEIRIA - 
PEDIDO DE SUBSÍDIO 
N.º1883/00 Presente o fax, de 9 de Junho, da AJAL - Associação dos Jovens Agricultores do 
Distrito de Leiria, solicitando à Câmara apoio e subsídio para a realização do IV Raid Hípico 
do Distrito de Leiria organizado por aquela Associação. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade e de acordo com 
a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/9 9 de 18 de Setembro, atribuir à AJAL - 
Associação dos Jovens Agricultores do Distrito de L eiria, um subsídio no valor de 
50.000$00. 

** 
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TOPONÍMIA 
N.º1884/00 Pela Comissão de Toponímia desta Câmara Municipal, em sua reunião de 
05.07.2000, propôs atribuir os seguintes topónimos na freguesia de Leiria: 

- Travessa Dra. Judite Carvalheiro Fialho dos Santos Barata 
 localizada na Cruz d'Areia tendo o seu início na Rua da Malaposta e com fim 

no Impasse (Rotunda); 

- Travessa do Horto 
 localizada no Arrabalde d'Aquém com início e fim na Rua de Santiago. 

A Câmara, concordando com a proposta apresentada pe la Comissão de 
Toponímia, delibera por unanimidade atribuir os seg uintes topónimos: 

- Travessa Dra. Judite Carvalheiro Fialho dos Santos Barata 
 localizada na Cruz d'Areia tendo o seu início na R ua da Malaposta e 

com fim no Impasse (Rotunda); 

- Travessa do Horto 
 localizada no Arrabalde d'Aquém com início e fim n a Rua de Santiago. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, 
Director do Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 


