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ACTA N.º 50 
Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

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

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.12.15, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram quinze horas, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

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

758/93  ALBERTO RIBEIRO DUARTE CADIMA 
1381/96 ANTÓNIO JACINTO GAMEIRO 
1086/97 JAIME JESUS PONTE 
1543/97 AQUIQUIAI – EMP. IMOBILIÁRIOS LDA 
1634/97 CENTRO DESPORTIVO CULTURAL R. BELO HORIZONTE 
488/99  PAULO ANTÓNIO L. SILVA SANTOS 
511/99  HABIR, LDA 
552/99  ILIDIO RAMALHO LOPES 
714/99  MARIA FILOMENA CASTELO SILVA BORGES ROSA 
755/99  HELENA MARIA JESUS TEODORO DUARTE SILVA 
830/99  ANTÓNIO CORREIA MADEIRA MACHADO 
1155/99 ARMINDO DA SILVA LOJA 
1191/99 JOAQUIM OLIVEIRA ANTÓNIO 
1229/99 ASSOC. REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO VALE DO LIS 
1287/99 RAÚL JORGE DOS SANTOS MAURICIO 
1388/99 MANUEL ANTUNES DA MOTA 
1446/99 HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA 
1447/99 HABINEVES – COSNTRUÇÕES LDA 
1448/99 HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA 
1449/99 HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA 
1450/99 HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA 
1451/99 HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA 
1505/99 AMADEU MOTA 
1522/99 MANUEL JESUS CHAU 
1619/99 ASSOC. REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO VALE DO LIS 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE V.H. N.º : 

4/99 JOAQUIM ANTÓNIO FERREIRA REBELO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

70/95  JOÃO CARLOS P. C. GUERRA 
6/97  EDIFOZ-EMP. IMOBILIÁRIOS S.A. 
9/97 VARANDAS DE VALE DE LOBOS-EMP. FLORESTAIS E URBANÍSTICOS LDª 
30/97  MOISÉS CARREIRA FERREIRA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S: 

T – 107/99  PAVIMENTO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA MACEIRA(RUA DO 
SALGUEIRO – COSTA, RUA DO ARRIFE – VALE DA GUNHA, RUA DO 
PARAÍSO – ARNAL) INFORMAÇÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

T – 41/98 GUARDA-VENTO E VÃOS ENVIDRAÇADOS PARA O ÁTRIO PRINCIPAL 
DO EDIFÍCIOS DOS PAÇOS DO CONCELHO – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

TT 108/82 ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 2.ª FASE DE VENDA DE 
LOTES; 
1- ANÁLISE DOS PEDIDOS DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DOS 

LOTES 14 E 18. 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- VOTO DE PESAR 

- TOLERÂNCIA DE PONTO – 24 DE DEZEMBRO, 31 DE DEZEMBRO E 3 DE JANEIRO 
DE 2000  

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CML. 
- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO 

TURÍSTICA DE MONTE REAL 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 19 AO PLANO DE 1999 
- ALTERAÇÃO N.º 22 AO ORÇAMENTO DE 1999 
- ABERTURA DE CONTA NO BANCO ESPÍRITO SANTO 

PONTO NÚMERO SETE 

- REMODELAÇÃO DO CINE-TEATRO DE MONTE REAL – TRANSFERÊNCIA PARA A 
JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL 

PONTO NÚMERO OITO 

- ESPLANADAS NO LARGO CÂNDIDO DOS REIS 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA 
- PUBLICIDADE – BEST SHOP-TEXTIL, LDA 

PONTO NÚMERO NOVE 

 CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA “ASSOCIAÇÃO/LAR EMANUEL” 
 ESCRITURA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO 

COM A ÁREA DE 613,60 M2, SITA EM VALE GRANDE – POUSOS. 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º,2º E 3º CICLOS DE COLMEIAS – REFEITÓRIO 
- ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º,2º E 3º CICLOS DE SANTA CATARINA DA SERRA 

– REFEITÓRIO 
- ESCOLA  EB 1 N.º 6 DE LEIRIA(CRUZ D’AREIA)/JI DE CRUZ D’AREIA – REFEITÓRIO 
- JARDIM DE INFÂNCIA DE A-DOS-PRETOS – PAGAMENTO DE RENDA 
- GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML. 
- JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DOS 

AUTOCARROS DA CML. 
- RANCHO TÍPICO DA BOAVISTA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML. 

PONTO NÚMERO ONZE 

- “LEIRIA UM PROJECTO AMBIENTAL” – CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 2000 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CENTRO LUSITANO DE UNIFICAÇÃO CULTURAL – CEDÊNCIA DA PRAÇA 
RODRIGUES LOBO 

- PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA NO LARGO 5 DE OUTUBRO 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CML E O CENTRO DE BIOMASSA PARA 
A ENERGIA COM VISTA À VALORIZAÇÃO DOS PINHEIROS DE NATAL RECOLHIDOS 
CONJUNTAMENTE PELA CML E STL 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (1) 

N.º3203/99 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA Chamou a atenção para o estado 
em que se encontra o Presépio que a Escola Secundária Domingos Sequeira colocou na 
frente do Edifício-Sede do Município, solicitando que se avise a Escola para procederem ao 
seu arranjo ou então à sua retirada. 

** 

N.º3204/99 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA  perguntou se em termos dos sistemas 
informáticos a Câmara tomou todas as cautelas necessárias quanto aos eventuais problemas 
com a entrada no ano 2000, se foram solicitadas garantias aos fornecedores de Informática e 
se foram feitas simulações tanto na Câmara como nos SMAS. 

Quanto à Câmara, o Director do Departamento de Administração Geral informou 
que está tudo garantido pelos serviços e pelas empresas fornecedoras, embora possa surgir 
algum contratempo por motivos fora do controlo. Mais informou que o equipamento e as 
novas aplicações são recentes. Quanto às aplicações em COBOL as empresas já fizeram as 
necessárias adaptações para o problema do ano 2000. 

A Sra. Presidente informou que nos SMAS, segundo os responsáveis dos 
serviços, também está tudo preparado para o ano 2000. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º3205/99 PROC.º N.º 758/93 - (fl. - 820) 
De ALBERTO RIBEIRO DUARTE CADIMA, residente na Rua de S. António, n.º 

125, freguesia de Leiria, acompanhado de um pedido de reanálise para acabamentos de um 
bloco misto, situado na Rua de S. António, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar a pretensão e autorizar a emis são do alvará de licença de 
construção para acabamentos da obra acima referida,  devendo cumprir com o projecto 
anteriormente aprovado e licenciado. 

** 

N.º3206/99 PROC.º N.º 1381/96 - (fl. - 404) 
De ANTÓNIO JACINTO GAMEIRO, acompanhado de uma informação prestada 

pela Divisão Jurídica, relativamente à qualidade dos actos praticados pelo Senhor José Dias 
Arnaud, como procurador interveniente no presente processo e respeitante a alterações a 
levar a efeito num bloco habitacional, situado no Lote 37 – Loteamento Quinta do Bispo, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com a informação 
prestada pela Divisão Jurídica em 19/10/99, deliber a, por unanimidade, o seguinte: 

1.º autorizar a transferência dos direitos e devere s do respectivo processo, 
para o nome dos Senhores Armando José Vieira e José  de Jesus Carreira, residentes 
no lugar e freguesia de Santa Catarina da Serra e C hainça respectivamente, conforme é 
solicitado no requerimento apresentado em 27/07/99;  

2.º considerar que aos pedidos formulados através d os requerimentos 
entrados após 29/06/98, seja decretada a suspensão do procedimento a eles relativos, 
ao abrigo do disposto do n.º 1 do art.º 31.º do Cód igo do Procedimento Administrativo; 
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3.º relativamente à questão que envolve a prática d e outros actos 
subscritos pelo requerente António Jacinto Gameiro,  o qual reafirma no seu último 
requerimento de 25/10/99 não os ter praticado, e um a vez que se pode estar perante 
factos susceptíveis de integrar um crime de falsifi cação de documentos, previsto e 
punido nos termos do disposto no art.º 256.º do Cód igo Penal, delibera ainda, face ao 
preceituado no art.º 242.º do mesmo Código, comunic ar tais factos ao Ministério 
Público, para que deles adquira notícia e possa pro sseguir a investigação que ao caso 
couber. 

** 

N.º3207/99 PROC.º N.º1086/97 
Agendado por lapso. 

** 

N.º3208/99 PROC.º N.º 1543/97 (fl. - 96) 
De AQUIQUIAI – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av. 

Marquês de Pombal, Lote 4 – r/c d.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição em 
resposta à notificação efectuada nos termos do CPA e, referente ao projecto de arquitectura 
de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na Praia do Pedrógão, freguesia de 
Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar a petição, considerand o que não vem alterar 
os motivos que estiveram na origem da proposta de i ndeferimento, e tendo em conta a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 17/12/99, delibera, 
por unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do  disposto nas alíneas a), b) e g) do 
n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que: 

1.º mantêm-se os aspectos anteriormente indicados, nomeadamente n.º s 1, 
2, 3 e 4, da deliberação tomada em 29/04/98, devend o esclarecer quanto ao 
cumprimento do disposto no art.º 47º do Decreto-Lei  n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, bem 
como a totalidade dos aspectos relativos ao Decreto -Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

2.º verifica-se ainda que as entidades consultadas,  Direcção Regional do 
Ambiente do Centro e Capitania do Porto da Nazaré, emitiram parecer desfavorável 
(dos quais deverá ser dado conhecimento); 

3.º a proposta a elaborar para o local, deverá comp atibilizar-se com o Plano 
de Urbanização da Praia do Pedrógão, que nesta fase  se encontra em estudo e 
apreciação pelas entidades competentes, de acordo c om o parecer emitido pelo 
Gabinete do Plano Director Municipal. 

** 

N.º3209/99 PROC.º N.º 1634/97 - (fl. - 125) 
De CENTRO DESPORTIVO CULTURAL E RECREATIVO BELO HORIZ ONTE, 

com sede na Urbanização Belo Horizonte, freguesia de Barosa, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura da cobertura de uma piscina e legalização de alterações 
levadas a efeito na mesma, situada no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  41.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 
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1.º não apresentou documento de posse e legitimidad e do requerente, tal 
como indicado na deliberação de 10/02/99, mantendo- se ainda os pontos n.º 3 e 6 da 
referida deliberação; 

2.º o local em causa encontra-se integrado no Perím etro de Rega actual, 
pelo que a construção proposta em espaço integrado no mesmo, carece de 
desafectação nos termos do disposto no art.º 9.º do  Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

3.º o local proposto para ampliação do edifício e c onstrução de zonas 
anexas encontra-se ainda definido no Regulamento do  Plano Director Municipal como 
zona verde, área urbanizável sujeita a Plano de Por menor e Reserva Ecológica 
Nacional, devendo cumprir com o disposto no art.ºs 10.º, 51.º, 92.º e 93.º do mesmo 
Regulamento. 

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

** 

N.º3210/99 PROC.º N.º 488/99 - (fl. - 36) 
De PAULO ANTÓNIO LOPES DA SILVA SANTOS , residente na Rua de Santo 

António, n.º 123 D, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um edifício de 
habitação multifamiliar, a levar a efeito em Covinha - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer quanto aos telheiros sobrepostos e i ndicados a tardoz do 
edifício, bem como quanto às cores a aplicar, deven do as mesmas enquadrar-se no 
existente da envolvente; 

2.º cumprir com o disposto no art.º 47.º do Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (disponibilidades de água); 

3.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 66/95 , de 8 de Abril, 
relativamente a: 

3.1 art.º 12.º (marcação dos caminhos de evacuação) ; 
3.2 alínea a) do n.º 2 do art.º 15.º (câmaras corta  fogo); 
3.3 restantes aspectos dos Capítulos IV, V, VII, VI II, IX, XI, XII, XIII e XIV; 
4.º reformular o proposto no que se refere aos espa ços a ceder à via pública 

na frente de todo o terreno, assegurando a continui dade do passeio em toda a 
extensão do mesmo (devendo os estacionamentos deslo car-se no sentido Sul) e, não 
devendo a rampa interferir com o referido passeio; 

5.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

6.º prever a cedência na frente do terreno junto ao  arruamento de espaço 
destinado a estacionamento e passeio, devendo os me smos ser devidamente infra-
estruturados e, apresentar certidão rectificada de acordo com o mesmo; 

6.1 a certidão da Conservatória deverá ainda ser re ctificada de acordo com 
as confrontações existentes , nomeadamente a Poente  com a IC2; 

7.º apresentar as rectificações acima referidas, be m como projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias, devendo os mesm os cumprir com o disposto na 
legislação em vigor; 

8.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado, uma para instrução do processo e outra  para autenticação a devolver 
aquando do levantamento da licença; 
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9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 300.000$0 0, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Regul amento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal; ” 

10.º reformular o pedido de destaque a efectuar, de  acordo com o previsto 
no Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 334/95, de 28 de Dezembro; 

11.º cumprir com o indicado no parecer do Instituto  para a Conservação e 
Exploração da Rede Rodoviária. 

** 

N.º3211/99 PROC.º N.º 511/99 (fl. - 54)  
De HABIR – COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES LDA, com sede em 

Ribeirão – Vila Nova de Famalicão, acompanhado de uma exposição acerca da proposta de 
indeferimento, e referente ao projecto de arquitectura de um edifício destinado a comércio 
grossista, a levar a efeito em Marco da Légua, freguesia de Barosa. 

Retirado 

** 

N.º3212/99 PROC.º.N.º 552/99 - (fl. - 31) 
De ILÍDIO RAMALHO LOPES , residente na rua dos Arrabaldes, n.º 19 A – 3.º F, 

freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, anexos e 
muros, a levar a efeito no Alto da Cruz, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o afastamento de 5,00m da construção a o limite exterior do 
terreno afecto ao depósito de água, de acordo com o  disposto no art.º 20.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º os muros a edificar deverão cumprir com os alin hamentos definidos em 
projecto, não devendo as fundações a executar exced er os limites da propriedade; 

3.º apresentar planta de localização à escala 1/100 0 actualizada, de acordo 
com a implantação agora proposta; 

4.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial, com 
confrontações actualizadas; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Regul amento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º3213/99 PROC.º N.º 714/99 - (fl. - 31) 
De MARIA FILOMENA CASTELO DA SILVA BORGES ROSA , residente na Rua 

de Santa Catarina, n.º 687, freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura de 
remodelação da fachada de um pavilhão, situado em Alto Vieiro, freguesia de Azoia. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da remodelação do pavilhão acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados pelo Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qua l deverá ser dado conhecimento 
ao requerente), comprovando que a situação está reg ularizada antes do licenciamento; 

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

** 

N.º3214/99 PROC.º N.º 755/99 - (fl. - 33) 
De HELENA MARIA DE JESUS TEODORO DUARTE SILVA, residente na Rua 

dos Casais, n.º 33 – S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia, a levar a efeito em Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer a discrepância entre a área da propr iedade indicada no 
documento de posse e o indicado graficamente; 

2.º apresentar alçados da totalidade dos muros a ed ificar bem como 
estimativa de custo, para posterior licenciamento d os mesmos; 

3.º apresentar elementos gráficos devidamente rubri cados pelo técnico 
responsável; 

4.º apresentar pormenorização relativamente à venti lação dos WC 
interiores; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, bem como 
os elementos acima indicados; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Regul amento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º3215/99 PROC.º N.º 830/99 - (fl. - 44) 
De ANTÓNIO CORREIA MADEIRA MACHADO , residente no Bairro dos 

Capuchos, Lote 8 – R/C Esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia, a levar a efeito no Lote 53 – Urbanização Belo Horizonte, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- analisado o processo ao abrigo do disposto no art .º 17.º do Decreto-Lei 
n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º  a planta de implantação apresentada não contem pla o caminho 
confinante a Sul, conforme previsto no loteamento ( 3,00m); 

2.º as plantas da cave e r/chão, não contemplam a t otalidade da construção 
prevista na planta de implantação; 
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3.º o projecto não cumpre o afastamento da construç ão ao eixo da via 
previsto no loteamento, devendo este medir-se a par tir da parte mais avançada da 
construção, dado não se considerar arranjo exterior  a escada proposta junto ao acesso 
principal da moradia, face à alteração da topografi a para serviço da mesma; 

4.º os cortes apresentados não são esclarecedores q uanto à topografia 
original do terreno; 

5.º o projecto não é esclarecedor quanto à compatib ilidade da cota de 
soleira proposta, face às construções confinantes a  Sul e a Poente, nomeadamente 
alçado conjunto Nascente e corte esquemático Nascen te-Poente; 

6.º não é dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do art.º 70.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente à largura mínima dos 
corredores dentro dos pisos das habitações. 

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

** 

N.º3216/99 PROC.º N.º 1155/99 - (fl. - 30) 
De ARMINDO DA SILVA LOJA,  residente em Feijão, freguesia de Colmeias, 

referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no Lote 51 – 
Urbanização Belo Horizonte, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º as dimensões do lote não correspondem ao previs to no loteamento; 
2.º o projecto não cumpre a área de implantação pre vista no loteamento; 
3.º o corte apresentado não indica os perfis dos ar ruamentos confinantes, 

assim como o perfil original do terreno; 
4.º não cumpre o disposto no art.º 112.º do Regulam ento Geral das 

Edificações Urbanas, relativamente à inclinação das  condutas de evacuação de fumos; 
5.º não cumpre o disposto no n.º 1 do art.º 110.º d o RGEU, relativamente à 

separação das condutas de evacuação de fumos, face a diferentes aparelhos de 
combustão. 

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

** 

N.º3217/99 PROC.º N.º 1191/99 - (fl. - 25) 
De JOAQUIM DE OLIVEIRA ANTÓNIO , residente na Rua Nossa Senhora de 

Fátima, n.º 336 – Casal dos Maios, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de um edifício de habitação multifamiliar, a levar a efeito na Rua da Eira Velha - 
Pinheiros, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o disposto no art.º 47.º do Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (disponibilidades de água), devendo defin ir a caracterização dos materiais 
em memória descritiva; 

2.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 66/95 , de 8 de Abril, 
relativamente a: 

2.1 art.º 12.º (marcação dos caminhos de evacuação) ; 
2.2 alínea a) do n.º 2 do art.º 15.º (câmaras corta  fogo, devendo as portas das 

mesmas abrir no sentido da saída da cave); 
2.3 restantes aspectos dos Capítulos IV, V, VII, VI II, IX, XI, XII, XIII e XIV; 
2.4 deverá definir ainda a caracterização dos mater iais de acordo com o 

mesmo Decreto-Lei, em memória descritiva; 
3.º reformular o proposto no que se refere aos espa ços a ceder à via pública 

junto ao arruamento, devendo prever a execução do p asseio junto aos referidos 
arruamentos com 1,50m de largura e, não devendo a r ampa de acesso à cave interferir 
com os lugares de estacionamento e passeio acima re ferido; 

3.1 deverá rectificar a curva de concordância entre  os dois arruamentos, de 
modo a prever maior alargamento do arruamento e res pectivo cruzamento; 

4.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

5.º prever a cedência na frente do terreno junto ao  arruamento de espaço 
destinado a estacionamento e passeio, devendo os me smos ser devidamente infra-
estruturados e, apresentar certidão rectificada de acordo com o mesmo; 

6.º apresentar as rectificações acima referidas, be m como projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias, devendo os mesm os cumprir com o disposto na 
legislação em vigor; 

7.º a cota de soleira não poderá exceder 1,0m em re lação à via pública, 
devendo apresentar corte abrangendo os limites da p ropriedade e o arruamento, com 
indicação dos afastamentos e respectivas cotas alti métricas; 

8.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado, uma para instrução do processo e outra  para autenticação a devolver 
aquando do levantamento da licença; 

9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 300.000$0 0, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Regul amento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal; ” 

** 

N.º3218/99 PROC.º N.º 1229/99 - (fl. - 268) 
De ARBVL – ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO VALE DO 

LIS, referente ao pedido de autorização para a execução de reabilitação do açude do 
Arrabalde – situado em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, emitir 
parecer favorável à pretensão, nos termos da inform ação prestada pelo Departamento 
de Obras Particulares em 21/12/99, que a abaixo se transcreve e da Divisão de 
Ambiente (da qual deverá ser dado conhecimento): 
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“1.º de acordo com declaração constante da consulta  da Comissão Regional 
da Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRABL), no â mbito do pedido de autorização de 
utilização não agrícola, da qual se anexa cópia, o pedido diz respeito a obras de 
conservação de aproveitamento hidroagrícola, classi ficado como obra do GRUPO II. 

de acordo com esta declaração e nos termos do estab elecido no Decreto-Lei 
n.º 269/82, de 10 de Julho, é o Instituto de Hidráu lica, Engenharia Rural e Ambiente 
(IHERA) que se dispõe a conduzir e apoiar os proced imentos para a execução da obra. 

Nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 196/8 9, de 14 de Junho, foi 
autorizada a utilização não agrícola do solo pela C RRABL. 

2. dada a inclusão da obra em Domínio Público Hídri co (DPH), a mesma 
carece de licença de utilização do DPH, nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 
46/94, de 22 de Fevereiro. Trata-se de infra-estrut uras hidráulicas de acordo com o art.º 
41.º do referido diploma legal. 

3. não se encontra suficientemente esclarecido que a obra seja de 
iniciativa do Estado, ficando assim por determinar da aplicabilidade do art.º 3.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, alterado  pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 
de Outubro, nos termos do qual a obra não está suje ita a licenciamento municipal.” 

Mais delibera informar, que caso a obra não seja de  iniciativa do Estado, 
deverá instruir o processo nos termos da legislação  aplicável. 

** 

N.º3219/99 PROC.º N.º 1287/99 - (fl. - 31) 
De RAÚL JORGE DOS SANTOS MAURICIO,  residente na Rua de Alcobaça, n.º 

20, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um barracão destinado a 
armazém, a levar a efeito em Casal Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  41.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o proposto não cumpre com o disposto na alínea b) do art.º 49.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, não podend o a altura máxima de qualquer 
corpo do edifício ultrapassar 9,0m; 

1.1 não esclarece quanto ao cumprimento da alínea c ) do art.º 49.º do 
Regulamento já referido; 

2.º o local não se encontra servido de infra-estrut uras viárias necessárias à 
viabilização do pretendido, não se encontrando a vi a de acesso devidamente 
pavimentada e dimensionada, de acordo com o dispost o no n.º 6 do art.º 26.º do 
Regulamento do PDM. 

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

** 

N.º3220/99 PROC.º N.º 1388/99 - (fl. - 26) 
De MANUEL ANTUNES DA MOTA,  residente na Av. Dr. José Jardim, n.º 22 A – 

2.º, freguesia de Leiria, referente a obras de beneficiação a levar a efeito num edifício situado 
na Av. Dr. José Jardim n.º 22 A, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais de 1 6/12/99, deliberou, por 
unanimidade, autorizar a comparticipação no valor d e 2.328.424$00, já com IVA 
incluído, para a execução das obras de beneficiação  a levar a efeito no prédio acima 
indicado ao abrigo do recria. 

Mais delibera comunicar ao Instituto de Gestão e Al ienação do Património 
Habitacional do Estado, a comparticipação atribuída  pela Câmara. 

** 

N.º3221/99 PROC.º N.º 1446/99 - (fl. - 40) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a 
efeito no Lote 1 – Urbanização Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não prevê número de estacionamentos em cave suficientes, 
face ao art.º 67.º do Regulamento do Plano Director  Municipal; 

2.º não prevê o número de ascensores indicado no n. º 1 do art.º 50.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, dado que  a altura do último piso 
ultrapassa 11,5m; 

3.º os elementos gráficos apresentados não fazem re ferência às áreas de 
todos os compartimentos, de forma a cumprir com o a rt.º 5.º do RGEU. 

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

** 

N.º3222/99 PROC.º N.º 1447/99 - (fl. - 40) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a 
efeito no Lote 2 – Urbanização Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não prevê número de estacionamentos em cave suficientes, 
face ao art.º 67.º do Regulamento do Plano Director  Municipal; 

2.º não prevê o número de ascensores indicado no n. º 1 do art.º 50.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, dado que  a altura do último piso 
ultrapassa 11,5m; 

3.º os elementos gráficos apresentados não fazem re ferência às áreas de 
todos os compartimentos, de forma a cumprir com o a rt.º 5.º do RGEU. 
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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 63.º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º3223/99 PROC.º N.º 1448/99 - (fl. - 41) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a 
efeito no Lote 3 – Urbanização Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não prevê número de estacionamentos em cave suficientes, 
face ao art.º 67º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º não prevê o número de ascensores indicado no n. º 1 do art.º 50º. do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, dado que  a altura do último piso 
ultrapassa 11,5m; 

3.º os elementos gráficos apresentados não fazem re ferência às áreas de 
todos os compartimentos, de forma a cumprir com o a rt.º 5.º do RGEU. 

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

** 

N.º3224/99 PROC.º N.º 1449/99 - (fl. - 39) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar 
a efeito no Lote 5 – Urbanização Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a largura da rampa de acesso à garagem é inferi or a 3m, valor mínimo 
por razões de segurança e de acordo com o art.º 15. º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

2.º não cumpre o disposto no n.º 2 do art.º 14.º do  Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 
de Abril, dado que as escadas que servem pisos dest inados a parque de 
estacionamento, não têm saída directa para comunica ções horizontais de uso comum 
que tenham saída directa para o exterior do edifíci o; 

3.º não prevê câmara retentora na cave, de acordo c om o art.º 47.º do 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 
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4.º os elementos gráficos apresentados não fazem re ferência às áreas de 
todos os compartimentos, de forma a cumprir com o a rt.º 5.º do RGEU. 

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

** 

N.º3225/99 PROC.º N.º 1450/99 - (fl. - 39) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar 
a efeito no Lote 6 – Urbanização Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a largura da rampa de acesso à garagem é inferi or a 3m, valor mínimo 
por razões de segurança e de acordo com o art.º 15. º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

2.º não cumpre o disposto no n.º 2 do art.º 14.º do  Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 
de Abril, dado que as escadas que servem pisos dest inados a parque de 
estacionamento, não têm saída directa para comunica ções horizontais de uso comum 
que tenham saída directa para o exterior do edifíci o; 

3.º os elementos gráficos apresentados não fazem re ferência às áreas de 
todos os compartimentos, de forma a cumprir com o a rt.º 5.º do RGEU. 

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

** 

N.º3226/99 PROC.º. N.º 1451/99 - (fl. - 39) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua da Igreja, n.º 76, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar 
a efeito no Lote 7 – Urbanização Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a largura da rampa de acesso à garagem é inferi or a 3m, valor mínimo 
por razões de segurança e de acordo com o art.º 15. º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 
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2.º não cumpre o disposto no n.º 2 do art.º 14.º do  Decreto Lei n.º 66/95, de 8 
de Abril, dado que as escadas que servem pisos dest inados a parque de 
estacionamento, não têm saída directa para comunica ções horizontais de uso comum 
que tenham saída directa para o exterior do edifíci o; 

3.º não prevê número de estacionamentos em cave suf icientes, face ao art.º 
67.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

4.º os elementos gráficos apresentados não indicam as áreas úteis de 
todos os compartimentos, de acordo com o art.º 5.º do RGEU. 

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

** 

N.º3227/99 PROC.º N.º 1505/99 - (fl. - 24) 
De AMADEU DA MOTA,  residente na Av. Combatentes da Grande Guerra, n.º 24 

– 1.º fr. d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar 
a efeito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- analisado o processo ao abrigo do disposto no art .º 41.º do Decreto-Lei 
n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 
de Outubro, verifica-se que: 

1.º o proposto excede o índice de construção previs ta no art.º 47.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, que não po de ser superior a 0.50, não 
cumprindo ainda com o disposto no art.º 67.º relati vamente ao estacionamento; 

2.º o projecto não cumpre com os art.ºs 15.º e 45.º  do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, no que se refere às escada s de acesso à cave, devendo as 
mesmas ser dotadas de patamar intermédio; 

3.º não apresenta planta de ordenamento do Plano Di rector Municipal, com 
local assinalado; 

4.º o corte “AB” apresentado deverá abranger a via pública e os limites da 
propriedade, não devendo a cota de soleira exceder 1,00m em relação à via pública; 

5.º não esclarece ainda, no que se refere ao seguin te: 
5.1 se o proposto se refere a duas construções inde pendentes, 

enquadrando-se nesse caso no disposto no Decreto-Le i n.º 448/91, de 29 de Novembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de  28 de Dezembro, devendo 
elaborar-se processo de loteamento; 

5.2 quanto à discrepância entre o valor da área do terreno indicada na 
certidão da Conservatória do Registo Predial e, ind icado nos elementos gráficos que é 
superior. 

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

** 
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N.º3228/99 PROC.º N.º 1522/99 - (fl. - 37) 
De MANUEL JESUS CHAU,  residente em Casal de Santa Maria, freguesia de 

Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito em 
Casal de Santa Maria, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  41.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o proposto não se enquadra sob o ponto de vista  urbanístico no local no 
que se refere ao número de pisos face à envolvente,  sendo de admitir dois pisos como 
cércea máxima; 

2.º não cumpre com o disposto no Regulamento do Pla no Director 
Municipal, relativamente a: 

2.1 art.º 47.º, já que excede o índice de construçã o previsto para o local, que 
não poderá ser superior a 0.50; 

2.2 n.º 3 do art.º 67.º, no que se refere aos estac ionamentos no exterior do 
lote, que deverão situar-se junto à via pública; 

2.3 anexo II, no que se refere ao dimensionamento d os estacionamentos 
que deve ser de 2.5m x 5,0m; 

3.º o proposto não cumpre com o disposto no Decreto -Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro (segurança contra incêndios), relativa mente a: 

3.1 art.º 47.º (no que se refere às disponibilidade s de água e meios de 
extinção de incêndio); 

4.º não cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º 66 /95, de 8 de Abril 
(segurança contra incêndios na cave destinada a est acionamento,) relativamente a: 

4.1 art.º 9.º no que se refere à compartimentação i nterior, dado que a área de 
cave é superior a 3 000m 2; 

4.2 art.º 12.º, no que se refere aos caminhos de ev acuação; 
4.3 n.º 2 do art.º 14º, devendo as escadas ter saíd a directa para 

comunicações horizontais de uso comum; 
4.4 restantes aspectos do mesmo Decreto Lei, nomead amente Capítulo III 
(caracterização construtiva dos elementos da constr ução); 

4.5 não esclarece quanto ao modo de ventilação da b oxes individuais; 
5.º a sala de condomínio deverá ser uma única e ser vir todos os fogos; 
6.º o parque infantil proposto, não cumpre com o di sposto no Decreto-Lei 

n.º 379/97, de 27 de Dezembro; 
7.º o volume da cobertura deve ser reduzido para o mínimo necessário, afim 

de assegurar o correcto enquadramento do proposto n o local; 
8.º os cortes apresentados devem abranger os limite s da propriedade e a 

via pública, considerando-se ainda que deverá apres entar plantas conjuntas dos pisos 
superiores da totalidade dos edifícios e, especific ando o previsto para os arranjos 
exteriores; 

9.º não prevê o alargamento do arruamento público e xistente a Nascente, 
de modo a garantir a execução de passeio; 

10.º deverá ainda apresentar planta à escala 1/1000  elaborada sobre base 
cartográfica actualizada. 

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

** 
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N.º3229/99 PROC.º N.º 1619/99 - (fl. - 301) 
De ARBVL – ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO VALE DO 

LIS, referente ao pedido de autorização para a execução de reabilitação do açude das 
Salgadas, situado no lugar e freguesia de Carreira e Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, emitir 
parecer favorável à pretensão, nos termos da inform ação prestada pelo Departamento 
de Obras Particulares em 21/12/99, que a abaixo se transcreve e da Divisão de 
Ambiente (da qual deverá ser dado conhecimento): 

“1.º De acordo com declaração constante da consulta  da Comissão Regional 
da Reserva Agrícola da Beira Litoral (CRRABL), no â mbito do pedido de autorização de 
utilização não agrícola, da qual se anexa cópia, o pedido diz respeito a obras de 
conservação de aproveitamento hidroagrícola, classi ficado como obra do GRUPO II. 

De acordo com esta declaração e nos termos do estab elecido no Decreto-Lei 
n.º 269/82, de 10 de Julho, é o Instituto de Hidráu lica, Engenharia Rural e Ambiente 
(IHERA) que se dispõe a conduzir e apoiar os proced imentos para a execução da obra. 

2. Nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 19 6/89, de 14 de Junho, 
foi autorizada a utilização não agrícola do solo pe la CRRABL. 

3. Dada a inclusão da obra em Domínio Público Hídri co (DPH), a mesma 
carece de licença de utilização do DPH, nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.º 
46/94, de 22 de Fevereiro. Trata-se de infra-estrut uras hidráulicas de acordo com o art.º 
41 do referido diploma legal. 

4. Não se encontra suficientemente esclarecido que a obra seja de iniciativa 
do Estado, ficando assim por determinar da aplicabi lidade do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, alterado pelo Decreto-Le i n.º 250/94, de 15 de Outubro, nos 
termos do qual a obra não está sujeita a licenciame nto municipal.” 

Mais delibera informar, que caso a obra não seja de  iniciativa do Estado, 
deverá instruir o processo nos termos da legislação  aplicável. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º3230/99 PROC.º V.H. N.º 4/99 - (fl. - 21) 
De JOAQUIM ANTÓNIO FERREIRA REBELO , acompanhado de uma exposição 

solicitando se pode iniciar as obras referentes ao prédio onde reside e, situado na Rua Poeta 
Acácio Leitão, n.º 34 – 1.º d.º, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, na sequên cia da deliberação 
tomada em reunião de 30/06/99, delibera, por unanim idade, notificar o proprietário do 
imóvel, o Sr. António C. Carvalho e outro, resident e na Rua Dr. António da Costa 
Santos, n.º 27B- 1.º, freguesia de Leiria, ao abrig o do disposto na alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e n.º 1 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 321-
B/90 de 15 de Outubro para no prazo de 60 dias, pro ceder à realização das obras 
necessárias à reparação das deficiências apontadas no Auto de Vistoria, cujo teor já é 
do seu conhecimento. 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção ao inquilino. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º3231/99 PROC.º LOT. N.º 70/95 (fl.388) 
De JOÃO CARLOS PERDIGÃO DA COSTA GUERRA E OUTROS,  requerendo a 

aprovação do projecto de arranjos exteriores para o loteamento a levar a efeito na Quinta da 
Barreira, freguesia de Barreira, devidamente rectificado. 
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De acordo com as informações prestadas pela Divisão  de Obras Municipais, 
Divisão de Apoio Técnico e Departamento de Urbanism o, a Câmara delibera por 
unanimidade, aprovar o loteamento em causa e autori zar do respectivo alvará, nas 
seguintes condições: 

1.º - Apresentar as Garantias Bancárias a favor da Câmara Municipal nos 
valores de 6.069.415$00 (referente às zonas verdes)  e Esc. 45.441.189$00 (referente aos 
arruamentos), no valor total de Esc. 51.510.604$00 – considerando-se portanto 
rectificada a alínea c) do ponto 1.º da deliberação  datada de 6.10.99. 

2.º - As obras de urbanização deverão ser executada s no prazo de um ano e 
de acordo com os pareceres emitidos pelas diversas entidades e Serviços do 
Município. 

3º - Quanto ao ponto 4.º da deliberação camarária d e 6.10.99 e, em face das 
condições da urbanização, poderá manter-se o lote n .º 1 integrado no loteamento, 
conforme proposto pelos requerentes. 

** 

N.º3232/99 PROC.º LOT. N.º 6/97 (fl.) 
Da firma EDIFOZ-EMP. IMOBILIÁRIOS S.A ., com sede em Pocejal – Vermoil, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo relativamente à entrega de 
material a efectuar conforme deliberado em 17.12.97 – Loteamento na Quinta do Seixal – 
Leiria. 

A Câmara Municipal em sua reunião de 17.12.97 deliberou aceitar como 
compensação a entrega de quantidades de tubo em ferro fundido e de PVC. 

Os SMAS pelo ofício n.º 5961 de 9.10.98 informaram a Câmara que as 
quantidades de tubo a entregar seriam de 2.135,00m de tubo em ferro fundido diâmetro 300 
no valor de Esc. 28.865.138$00 e 1.230,00 de tubo em PVC rígido diâmetro 250 no valor de 
Esc. 6.193.050$00. 

Após solicitação do promotor para indicação do local de entrega e respectiva 
confirmação, foi prestada uma informação pelo Sr. Eng.º Carlos Alberto (folha 601/v) na qual 
propunha que o material fosse entregue nos armazéns da Câmara que, por sua vez o 
encaminharia para os SMAS, facto que se veio a verificar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 17.12.99 delibera p or unanimidade, confirmar que o 
material acima indicado no valor total de Esc. 35.0 58.188$00, foi entregue pela firma 
promotora nos armazéns da Câmara Municipal e poster iormente encaminhado para os 
Serviços Municipalizados. 

** 

N.º3233/99 PROC.º LOT. N.º 9/97 (fl.389) 
Da firma VARANDAS DE VALE DE LOBOS – EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS E URBANÍSTICOS LDª,  com sede na R. João Infante, lote 3-r/c A em Cascais, 
com a informação do Departamento de Urbanismo datada de 20.12.99 e a minuta do 
Protocolo que abaixo se transcreve. 
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“PROTOCOLO  

Entre o MUNICÍPIO DE LEIRIA, adiante designado por 1º outorgante e 
representado pela Sra. Dra. Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Presidente da 
Câmara Municipal e, “VARANDAS DE VALE DE LOBOS-EMPREENDIMENTOS 
FLORESTAIS E URBANÍSTICOS LDª.”, com sede na Rua João Infante, Lote 3 – r/c A em Alto 
das Flores, Cascais, titular do Processo de Loteamento n.º LOT.9/97, adiante designado por 
2º outorgante e representado pelo Sr. Eng.º João Pedro Rodrigues Machado da Polónia, 
portador do Bilhete de Identidade n.º 423050 emitido em 3.2.93 pelo Arquivo de Identificação 
de Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 159362300 e, pelo Sr. Eng.º Pedro José Rodrigues Pires de 
Miranda, portador do Bilhete de Identidade n.º 419114, emitido em 18.5.81 pelo Arquivo de 
Identificação de Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 128920556, é celebrado o presente Protocolo, 
nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do Art.º 13º e da alínea d) do n.º 2 do art.º 22.º 
do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente Protocolo tem por objecto o financiamento de uma nova ligação viária 
entre a povoação de Telheiro (E.M.543) e a Estrada das Cortes (E.N.356-2), de acordo com o 
previsto em planta anexa ao Protocolo, sendo que o custo estimado para a realização da 
ligação viária ascende a Esc. 113.760.000$00 (Cento e treze milhões setecentos e sessenta 
mil escudos), valor este que já inclui os custos com as expropriações. 

Cláusula Segunda 

O 1º Outorgante obriga-se a proceder à construção da ligação viária referida na 
cláusula anterior. 

Cláusula Terceira 

O 2º Outorgante assume-se a comparticipar em 8,7% o financiamento das obras 
referidas na cláusula anterior, no montante de Esc. 9.897.120$00 (Nove milhões oitocentos e 
noventa e sete mil cento e vinte escudos), a pagar à Câmara Municipal no acto do 
levantamento do alvará do loteamento. 

Cláusula Quarta 

A obrigação estabelecida na cláusula terceira constitui condicionamento ao 
licenciamento do loteamento n.º LOT.9/97 e consta do respectivo alvará, nos termos do 
disposto no n.º 3 do art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro e do Anexo IV da 
Portaria n.º 216/92 de 20 de Março.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, na sequência da  deliberação tomada 
em reunião de 28.7.99, concordar com a informação d o Departamento de Urbanismo 
datada de 20.12.99 e com o teor do Protocolo acima transcrito e, conceder à Sra. 
Presidente da Câmara Municipal poderes para o outor gar, em representação do 
Município. 

Mais delibera que, do Alvará de loteamento constem os condicionamentos 
ao loteamento anteriormente aprovados, bem como os constantes do presente 
Protocolo. 

** 

N.º3234/99 PROC.º LOT. N.º 30/97  
De MOISÉS CARREIRA FERREIRA,  residente em Barro da Ponte – Caxieira, S. 

Eufémia, referente ao projecto de loteamento de uma propriedade sita em Andrinos, freguesia 
de Pousos que foi aprovado com condicionalismos em 24.2.98. É apresentada a planta 
síntese devidamente rectificada. 



99.12.22 

CMLeiria/Acta n.º 50 

02056-(20) 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 21.1299, delibera p or unanimidade, aprovar os 
projectos de infra-estruturas do loteamento acima r eferido, condicionado ao seguinte: 

1º Ceder as seguintes áreas: 
a) 818m2 para arruamentos; 
b) 474m 2 para passeios; 
c) 164m 2 para estacionamento; 
d) 477m 2 para zonas verdes; 

2º Apresentar as Garantias Bancárias de: 
a) Esc. 5.267.666$00 a favor da CENEL (referente às  infra-estruturas 

eléctricas); 
b) Esc. 2.156.429$00 a favor da Câmara Municipal (r eferente às redes de 

águas e esgotos); 
c) Esc. 13.196.925$00 a favor da Câmara Municipal, sendo 11.350.975$00 

referente a arruamentos e 1.845.950$00 referente a arranjos 
exteriores. 

3º Devem ser efectuados os pagamentos de: 
a) Esc. 522.150$00 + IVA à Cenel, referente ao refo rço das instalações 

locais de distribuição de energia eléctrica (compar ticipação no 
Posto de Transformação); 

b) Esc. 490.000$00 + IVA aos Serviços Municipalizad os, referente à 
remodelação da rede de águas a montante do loteamen to. 

4º Apresentar o projecto da rede de distribuição de  gás (o qual não se 
encontra no processo). 

5º As obras de urbanização  devem ser executadas no  prazo de 3 meses, de 
acordo com os pareceres das respectivas entidades, ficando a emissão 
do alvará condicionada à apresentação do projecto d e gás 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

PAVIMENTO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA MACEIRA (R UA DO SALGUEIRO - 
COSTA, RUA DO ARRIFE - VALE DA GUNHA, RUA DO PARAÍS O - ARNAL) (9) T – 107/99 
N.º3235/99 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Art.º s 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (DOM) sobre a adjudicação definitiva da 
referida obra ao concorrente CMPR - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA. pelo valor 
de 10.725.800$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (DOM), delibera, por unanimidade, e em conformidade 
com o Art.º 110.º do Dec. Lei n.º 59/99, de 02 de M arço, adjudicar definitivamente ao 
concorrente CMPR - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LD A a obra supra referida 
pelo valor de 10.725.800$00 + IVA, e de acordo com a sua proposta de 29 de Setembro 
de 1999 

** 

GUARDA-VENTO E VÃOS ENVIDRAÇADOS PARA O ÁTRIO PRINC IPAL DO EDIFÍCIO 
DOS PAÇOS DO CONCELHO (9) T 41/98 
N.º3236/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais erros e 
omissões na empreitada supra no valor de 612.482$50. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, erros e omissões p elo valor de 612.482$50 + IVA, 
devendo dar-se conhecimento à firma A ENCOSTA - Soc iedade de Construções, Lda. 

** 

ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 2.ª FASE DE VEN DA DE LOTES – ANÁLISE 
DE PEDIDO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. 
N.º3237/99 Presente à Câmara a carta de METALÚRGICA DA MATA, LDA , datada de 9 de 
Dezembro corrente adjudicatária do Lote 14 adquirido na hasta pública realizada no transacto 
dia 6 do corrente requerendo” todos os direitos e obrigações inerentes a este lote”... à firma 
LENOBETÃO, SA, com sede na Portela, Apartado 145, em Fátima. 

A Câmara delibera, por unanimidade indeferir o pedi do porque considera 
que só pode haver transmissão de propriedade após a  assinatura da escritura, sendo 
analisados caso a caso os pedidos efectuados poster iormente, nos termos do art.º 7.º 
do Regulamento ZICOFA. 

** 

ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 2ª FASE DE VEND A DE LOTES – ANÁLISE 
DE PEDIDO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE.  
N.º3238/99 Presente à Câmara a carta de METALÚRGICA DA MATA , datada de 9 de 
Dezembro corrente, adjudicatária do Lote 18 adquirido na hasta pública realizada no transacto 
dia 6 do corrente, requerendo que sejam cedidos.... “ todos os direitos e obrigações inerentes 
a este lote”... à empresa HABILENA – CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS, LDA com 
escritório na Rua São Francisco, n.º 8 A – 2.º H, em Leiria. 

A Câmara delibera, por unanimidade indeferir o pedi do porque considera 
que só pode haver transmissão de propriedade após a  assinatura da escritura, sendo 
analisados caso a caso os pedidos efectuados poster iormente, nos termos do art.º 7.º 
do Regulamento ZICOFA. 
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PONTO NÚMERO CINCO 

VOTO DE PESAR 
N.º3239/99 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, a manifestar a  Carlos Alberto Valente Ribeiro e 
Ana Maria Dias Novais Ribeiro, funcionários desta C âmara Municipal, pelo falecimento 
de seu pai e sogro, respectivamente, ocorrido no di a 9 de Dezembro de 1999, tendo a 
Câmara, deliberado por unanimidade, concordar. 

** 

TOLERÂNCIA DE PONTO – 24 DE DEZEMBRO; 31 DE DEZEMBR O E 3 DE JANEIRO DE 
2000 
N.º3240/99 Pela Senhora Presidente foi proposto à Câmara a tolerância de ponto para os 
funcionários no dia 24 de Dezembro (100%) e no dia 31 de Dezembro e dia 3 de Janeiro 
(50%), devendo ser assegurados os serviços essenciais. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, conceder a 
tolerância de ponto para todos os funcionários, de 10% no dia 24 de Dezembro, 50% no 
dia 31 de Dezembro e 50% no dia 03 de Janeiro de 20 00. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CML  
N.º3241/99 Presente ofício n.º 139 datado de 22.12.99 das Obras Sociais do Pessoal da 
Câmara Municipal de Leiria, a solicitar a atribuição de um subsídio anual no valor de 
1.800.000$000 (um milhão e oitocentos mil escudos). 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por unanimidade atribuir o 
subsídio de 1.800.000$00(um milhão e oitocentos mil  escudos) ao abrigo da alínea p) 
do n.º 1 do artigo n.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18  de Setembro. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GABINETE DE PROMOÇÃO TURÍ STICA DE MONTE 
REAL 
N.º3242/99 Presente o fax datado de 11.08.99, do Gabinete de Promoção Turística de Monte 
Real, a solicitar um subsídio no valor de 1.000.000$00(um milhão de escudos). 

A Câmara Municipal depois de analisar o assunto del ibera por unanimidade 
atribuir o subsídio no valor de 1.000.000$00 (um mi lhão de escudos) ao Gabinete de 
Promoção Turística de Monte Real, nos termos da alí nea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

Mais delibera informar que a Câmara se disponibiliz a para colaboração na 
animação cultural 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º3243/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a vinte e dois de Dezembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 987.573.125$00 sendo de Operações 
Orçamentais 916.566.523$00 ,e de Operações de Tesouraria 71.006.602$00 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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ALTERAÇÃO N.º 19 AO PLANO DE 1999 
N.º3244/99 Presente a 19ª Alteração ao Plano para o corrente ano, importando as deduções 
em 107.130 contos e os reforços em 70.850 contos. 

A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e Dr. 
Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, aprovar a alteração. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 22 AO ORÇAMENTO DE 1999 
N.º3245/99 Presente a 22ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, importando 
tanto as deduções com os reforços em 101.090 contos. 

A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e Dr. 
Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa aprovar a  alteração. 

** 

ABERTURA DE CONTA NO BANCO ESPÍRITO SANTO E COMERCI AL DE LISBOA 
N.º3246/99 Na sequência de uma consulta para uma aplicação financeira a 180 dias, ganha 
pelo Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (BES), foi necessário abrir conta nesta 
instituição de crédito. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade ratificar a abertura 
de conta junto do BES. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

REMODELAÇÃO DO CINE—TEATRO DE MONTE REAL – TRANSFER ÊNCIA PARA A 
JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REAL 
N.º3247/99 Entre a Câmara Municipal de Leiria e a Junta de Freguesia de Monte Real existe 
um Contrato de Comodato para cedência da exploração do Cine-Teatro de Monte Real, assim 
como um Acordo de delegação de competências para a sua beneficiação.  
 As obras de beneficiação são co-financiadas a 70% pela Iniciativa Comunitária 
LEADER II, devendo os restantes 30% ser co-financiados pelo Município. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera co-financiar  o projecto de 
beneficiação do Cine-Teatro de Monte Real no montan te de 30% do investimento, 
devendo os pagamentos ser efectuados mediante a apr esentação de cópias autênticas 
dos documentos de despesa. Os eventuais trabalhos a  mais e revisões de preços 
deverão ter a aprovação prévia da Câmara. 

O Sr. Vereador Raul Miguel de Castro esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

ESPLANADAS NO LARGO CÂNDIDO DOS REIS (3)24-15 
N.º3248/99 Presente, de novo, vários processos referentes à ocupação da via pública com 
esplanadas, no Largo Cândido dos Reis (Terreiro), em Leiria, nomeadamente quanto à 
renovação das respectivas licenças, face a várias reclamações sobre o funcionamento das 
mesmas. 
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Tendo em conta que o Largo Cândido dos Reis está in serido na zona antiga 
da cidade de Leiria e que é um Largo alvo de projec tos de reabilitação de espaços 
públicos inseridos no programa PROCOM, a Câmara del ibera, por unanimidade, 
renovar temporariamente as licenças de ocupação com  esplanadas no referido Largo 
Cândido dos Reis, até ao início das obras de reabil itação. 

O Sr. Vereador Raul Miguel de Castro esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – MANUEL PEREIRA DE OLIVEIR A (TL)24-16 
N.º3249/99 Na sequência da deliberação de Câmara de 99.09.29 é, de novo, presente o 
processo mencionado em epígrafe em que o requerente, proprietário do “Filipes Bar”, sito no 
Largo Cândido dos Reis, desta cidade, por carta de 12 de Novembro findo, se compromete  a 
não colocar qualquer protecção lateral e solicita autorização para que o toldo se mantenha até 
conclusão do estudo urbanístico em curso para a zona do Terreiro. Do processo constam 
pareceres do DU. e GRU.  

A Câmara, depois de analisar o processo e concordan do com os pareceres 
do Departamento de Urbanismo e do Gabinete de Reabi litação Urbana delibera por 
unanimidade, tolerar a ocupação proposta pelo propr ietário do “Filipes Bar”, Sr. 
Manuel Pereira de Oliveira, sem as protecções later ais e até ao início das obras de 
reabilitação da zona do Terreiro. O requerente deve rá ser notificado dos teores da 
presente deliberação e dos pareceres do DU. e do GR U. 

O Sr. Vereador Raul Miguel de Castro esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

PUBLICIDADE – BEST SHOP-TÊXTIL, LDª (TL)24-16 
N.º3250/99 Presente o pedido de BEST SHOP-TÊXTIL, LDª.,  com estabelecimento na Rua 
Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.º 109, em Leiria, solicitando autorização para colocar 
nas montras do referido estabelecimento autocolantes com os dizeres “LIQUIDAÇÃO 
TOTAL”. 

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

O Sr. Vereador Raul Miguel de Castro esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA “ASSOC IAÇÃO/LAR EMANUEL” 
N.º3251/99 Presente o processo n.º 109/99, relativo ao assunto em epígrafe. 

A Câmara, considerando que a “Associação Lar Emanue l” é uma instituição 
particular de solidariedade social, reconhecida com o pessoa colectiva de utilidade 
pública, que prossegue no município fins de interes se público, designadamente de 
apoio a pessoas idosas carenciadas, nos termos da a línea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18-09 e em conformidade com o dispos to na Lei n.º 2:030, de 22 de Junho 
de 1948, na parte relativa ao direito de superfície , e com as disposições do Código 
Civil, subsidiariamente aplicáveis, delibera por un animidade, ao abrigo do disposto na 
alínea f) do n.º 1 do art.º 64,º da Lei n.º 169/99,  de 18-09, o seguinte: 
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1.º constituir a favor desta associação, o direito de superfície sobre uma 
parcela de terreno com a área de 2.500 metros quadr ados, com o valor de 
15.000.000$00, que destaca do prédio urbano, sito n a freguesia de Marrazes, do 
concelho de Leiria, descrito na 2.ª Conservatória d o Registo Predial de Leiria, sob o 
número 1640 e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o número 
4806, a qual passa a constituir prédio distinto, de marcado no local e assinalado em 
planta, ficando a confrontar do norte, do nascente e do poente com a Câmara Municipal 
de Leiria e do sul com arruamento, nas seguintes co ndições: 

a) a parcela de terreno sobre a qual se constitui o  direito de superfície 
destina-se à construção de um lar para albergar pes soas idosas; 

b) o prazo de duração do direito de superfície é de  cinquenta anos, 
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de v inte anos, desde 
que a superficiária seja notificada com a antecedên cia mínima de um 
ano; 

c) no prazo máximo de dois anos, a contar da data d a outorga da escritura 
de cedência do direito de superfície, deverão ser i niciadas as obras de 
construção, as quais deverão ficar concluídas no pr azo máximo de cinco 
anos, a contar da mesma data, de acordo com os proj ectos a aprovar 
pela Câmara Municipal de Leiria; 

d) se, findo qualquer dos prazos previstos na alíne a anterior, as obras de 
construção não tiverem sido iniciadas ou concluídas , conforme o caso, 
ou se o tiverem sido em desacordo com os projectos aprovados pela 
Câmara Municipal de Leiria, o direito de superfície  reverte para o 
Município de Leiria; 

e) se à edificação for dado fim diferente daquele e m função do qual o 
direito de superfície foi cedido, a mesma reverte p ara o Município de 
Leiria; 

f) se a edificação construída na parcela de terreno  sobre a qual é 
constituído o direito de superfície dor destruída e  se a superficiária não 
a reconstruir no prazo que lhe for fixado para o ef eito, o direito de 
superfície reverte para o Município de Leiria; 

g) se a “Associação Lar Emanuel” se extinguir duran te o prazo de validade 
do direito de superfície, o mesmo reverte para o Mu nicípio de Leiria; 

h) nas situações previstas nas alíneas b), d), f) e  g), a propriedade do 
edifício e as benfeitorias entretanto realizadas pa ssam para o 
proprietário do solo, sem que a superficiária tenha  direito a qualquer 
indemnização. 

i) Na situação prevista na alínea e), a propriedade  do edifício e as 
benfeitorias entretanto realizadas passam para o pr oprietário do solo, 
mediante justa indemnização a pagar à superficiária ; 

j) A superficiária obriga-se a cuidar do edifício e  suas dependências como 
o faria um proprietário prudente, mantendo-os em pe rfeito estado de 
conservação; 

k) Não é permitida a transmissão do direito de supe rfície a terceiros sem 
autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria;  

l) A cedência do direito de superfície é feita a tí tulo gratuito; 
m) Ao direito de superfície é atribuído o valor de 7.500.000$00 
2.º Mais delibera enviar ao 2.º Cartório Notarial d e Leiria os documentos 

necessários para a celebração da escritura de const ituição do direito de superfície. 
2.º Delibera, ainda, conferir poderes à Senhora Pre sidente da Câmara 

Municipal para outorgar a mencionada escritura. 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram a Justificação de 
voto que abaixo se transcreve: 
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“Os vereadores do Partido Socialista consideram: 
- as avaliações embora feitas com critérios são inferiores ao valor de mercado; 
- não ficou, e deveria ter ficado, salvaguardado a manutenção do estatuto de 

IPSS e a possibilidade de solicitar elementos sobre a gestão futura de tais associações; 
- a gestão dos patrimónios das mesmas deve ser sempre de caris social; 
Posto isto, votaram favoravelmente à concessão do direito de superfície tendo em 

conta: 
- o carácter socialmente relevante da actividade desenvolvida pela instituição 

beneficiária; 
- a necessidade de manutenção e de expansão de tais actividades no concelho 

de Leiria; 
- a convicção de que todas as demais instituições congéneres do nosso 

concelho receberão apoios idênticos da autarquia seja em espécie seja em dinheiro 
consoante as necessidades e a actividade por cada uma desenvolvida” 

O Sr. Vereador Raul Miguel de Castro esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

ESCRITURA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA P ARCELA DE TERRENO 
COM A ÁREA DE 613,60M 2  SITA EM VALE GRANDE – POUSOS  

N.º3252/99 Pela Associação denominada “ OASIS Organização de Apoio e Solidariedade 
para a Integração Social ” foi presente um pedido de cedência de uma parcela de terreno para 
actividades no exterior do equipamento em construção e como parte da sua área ajardinada e 
arborizada. 

A Câmara pela deliberação N.º 3125/99, de Dezembro mandou proceder á 
avaliação da referida parcela de terreno.  

O Departamento de Urbanismo por informação de 13 de  Dezembro procedeu 
à avaliação do terreno, tendo-lhe atribuído o valor  da propriedade do solo de 
4.440.010$00. 

A Câmara, após apreciação do pedido, delibera, por unanimidade, ao abrigo 
da alínea a) do N.º 4 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, e considerando que a 
OASIS é uma Associação com personalidade jurídica e  prossegue no Município de 
Leiria, fins de interesse público, designadamente c om fins altruísticos e integração 
social e profissional dos deficientes, delibera, po r unanimidade, o seguinte : 

Constituir a favor desta Associação o direito de su perfície, sobre uma 
parcela de terreno com a área de 613.60 m2, sita em  Vale Grande, Pousos, omisso á 
matriz mas pedida a sua inscrição através do Mod. 1 29 na 2.º Repartição de Finanças 
em 99-04-28, e descrita na Conservatória do Registo  Predial sob. o N.º 2695 em nome 
da Autarquia. 

A cedência é efectuada ao abrigo da alínea f) do N. º 1 do art.º 64 da Lei 
169/99 de 18 de Setembro. 

Mais delibera, que a Escritura do Direito de Superf ície será concedido nas 
seguintes condições:  

1. À parcela de terreno sobre a qual se constitui o  direito de superfície 
destina-se a complemento para actividades no exteri or do equipamento em construção 
e como parte da sua área ajardinada e arborizada;  

2. A cedência é gratuita, atentos os fins altruísti cos da beneficiária ( 
Integração Social e Profissional dos deficientes ).  

3. O Direito é cedido pelo prazo de setenta e cinco  anos a contar da data 
da celebração da Escritura e eventualmente prorrogá vel por deliberação de Câmara; 

4. O direito de superfície extinguir-se-á : 
a) Nos casos previstos no art.º 1536 do Código Civi l; 
b) Se se esgotarem os fins estatutários da OASIS ou  esta se extinguir; 



99.12.22 

CMLeiria/Acta n.º 50 

02068-(32) 

c) No caso de o terreno deixar de estar afecto aos fins em função dos quais 
o direito de superfície foi concedido ou tenha sido  abandonado por um período 
superior a dois anos poderá a Câmara considerar ext into o direito  de superfície, 
revertendo para o Município as benfeitorias efectua das no respectivo terreno. 

d) O direito de superfície é cedido atentos os fins  estatuários, não podendo 
por isso a OASIS transmiti-lo a outrem sem autoriza ção expressa da Câmara Municipal 
de Leiria. 

e) Ao direito de superfície é atribuído e tão somen te para efeitos de 
Escritura o valor de 3.552.000$00 ( três milhões qu inhentos e cinquenta e dois mil 
escudos ). 

f) O superficiário obriga-se a cuidar do terreno co mo faria um proprietário 
prudente, mantendo-o em perfeito estado de conserva ção. 

Delibera ainda, submeter o processo ao 1.º Cartório  Notarial de Leiria, para a 
realização da Escritura Pública do Direito de Super fície. 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram a Justificação de 
voto que abaixo se transcreve: 

“Os vereadores do Partido Socialista consideram: 
- as avaliações embora feitas com critérios são inferiores ao valor de mercado; 
- não ficou, e deveria ter ficado, salvaguardado a manutenção do estatuto de 

IPSS e a possibilidade de solicitar elementos sobre a gestão futura de tais associações; 
- a gestão dos patrimónios das mesmas deve ser sempre de caris social; 
Posto isto, votaram favoravelmente à concessão do direito de superfície tendo em 

conta: 
- o carácter socialmente relevante da actividade desenvolvida pela instituição 

beneficiária; 
- a necessidade de manutenção e de expansão de tais actividades no concelho 

de Leiria; 
- a convicção de que todas as demais instituições congéneres do nosso 

concelho receberão apoios idênticos da autarquia seja em espécie seja em dinheiro 
consoante as necessidades e a actividade por cada uma desenvolvida” 

O Sr. Vereador Raul Miguel de Castro esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DE CO LMEIAS - REFEITÓRIO - DE 
15-4 
N.º3253/99 Presente o ofício n.º 1233 da ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º 
CICLOS DE COLMEIAS , datado de 99.12.02, acompanhado do mapa referente ao 
funcionamento do refeitório no mês de Novembro/99, num total de 165.113$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade transferir para a Escola Básica 
Integrada do 1º, 2º e 3º Ciclos de Colmeias a verba  de 165.113$00 relativa ao 
fornecimento das refeições dos alunos do 1º ciclo. 

** 
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DE SA NTA CATARINA DA SERRA 
- REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º3254/99 Presente o ofício n.º 1310/99 da ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º 
CICLOS DE SANTA CATARINA DA SERRA,  datado de 99.12.09, acompanhado do 
balancete das refeições do mês de Novembro/99, no montante de 181.613$00. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola Básica 
Integrada do 1º, 2º E 3º Ciclos de Santa Catarina d a Serra a verba de 181.613$00 relativa 
ao fornecimento das refeições dos alunos do 1º cicl o. 

** 

ESCOLA EB. 1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA)/JI DE C RUZ D’AREIA - REFEITÓRIO - 
DE 15-4 
N.º3255/99 Presente o ofício n.º 295/99 da ESCOLA EB 1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ 
D’AREIA) , datado de 99.10.08, solicitando a verba de 362.773$00, referente ao refeitório, 
durante o mês de Novembro/99. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola EB1 n.º 6 de 
Leiria (Cruz d’Areia)/JI de Cruz d’Areia a verba de  362.773$00, com destino ao 
fornecimento das refeições dos alunos do 1º Ciclo d o Ensino Básico. 

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE A-DOS-PRETOS – PAGAMENTO DE R ENDA – DA 51 
N.º3256/99 Presente o ofício n.º 481/99 da JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA, datado 
de 99.12.03, relativamente ao pagamento da renda anual do Jardim de Infância de A-dos-
Pretos, na importância de 500.000$00, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro/2000. 

A Câmara delibera, por unanimidade, proceder ao pag amento da renda anual 
do jardim de infância de A-dos-Pretos no montante d e 500.000$00, a transferir através 
da junta de freguesia de Maceira e mandar pagar. 

** 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º3257/99 Presentes dois ofícios do GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE 
PARCEIROS, datados de 99.11.15, solicitando cedência gratuita do autocarro da CML (55 
lugares), nos dias 5 e 12 de Fevereiro. 

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

** 

JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GR ATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º3258/99 Presente o ofício n.º 414/99 da JUVENTUDE DESPORTIVA DO LIS (CENTRO 
DE FORMAÇÃO DE ANDEBOL ), solicitando cedência gratuita dos autocarros da CML (55 E 
37 lugares), para deslocação dos Atletas a fim de participarem no VII Torneio Internacional de 
Andebol Juve/2000 a levar a efeito de 16 a 21 de Abril/2000. 

A Câmara delibera, por unanimidade autorizar as ced ências e isentar o 
pagamento da quilometragem dos autocarros, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário aos motoristas . 

** 
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RANCHO TÍPICO DA BOAVISTA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRAT UITA DO AUTOCARRO 
DA CML - DE 18-4 
N.º3259/99 Presente um ofício do RANCHO TÍPICO DA BOAVISTA , solicitando a cedência 
gratuita do autocarro da CML (55 lugares), na sua deslocação efectuada no dia 27 de 
Novembro a Arraiolos, a fim de participarem no Festival de Folclore local. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor Vereador 
da Educação e Cultura, que autorizou a cedência e i sentar o pagamento da 
quilometragem do autocarro, ficando a encargo do re querente o pagamento de trabalho 
extraordinário ao motorista.  

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

“LEIRIA , UM PROJECTO AMBIENTAL” – CÂMARA MUNICIPAL  DE LEIRIA 2000 
N.º3260/99 Por forma a dar continuidade às diversas campanhas de sensibilização/educação 
ambiental que têm vindo a ser promovidas pela Câmara Municipal de Leiria e, 
nomeadamente, no âmbito do protocolo de colaboração, celebrado em 1992, com as 
associações de defesa do ambiente – Oikos e Quercus, propõe-se, para o próximo ano, a 
realização das acções apresentadas na informação em anexo à presente Acta, algumas das 
quais estarão dependentes de eventuais comparticipações financeiras. 

Para tal proceder-se-ia ao necessário contacto com diferentes tipos de entidades, 
directa ou indirectamente, relacionadas com a temática ambiental, nomeadamente: STL, 
Valorlis, Sociedade Ponto Verde, Simlis; SMAS, IPAMB – Instituto de Promoção Ambiental, 
empresas privadas. 

Tal como no ano de 1999 a presente proposta será apresentada, pela CML, ao 
Programa LEADER II/ADAE. 

Analisado o Projecto apresentado, a Câmara delibera , por unanimidade, 
aprová-lo devendo o mesmo ser apresentado ao Progra ma LEADER II/ADAE. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

CENTRO LUSITANO DE UNIFICAÇÃO CULTURAL – CEDÊNCIA D A PRAÇA RODRIGUES 
LOBO 
N.º3261/99 O Centro Lusitano de Unificação Cultural desenvolve o Projecto Ano 2000 – 
Perdão e Reconciliação, que pretende levar as pessoas a reflectir sobre os calores espirituais 
como a paz, perdão e reconciliação. Solicita a cedência da Praça Rodrigues Lobo, no período 
de 29 a 31 de Dezembro, para a colocação de um local de deposição de flores e ramos de 
oliveira, que deverão, depois da passagem do ano, ser lançados ao rio Lis. 

Solicitam igualmente os bons serviços da Câmara Municipal no arranjo e 
decoração do espaço e na divulgação da actividade. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ceder o espaço solicitado ao Centro 
Lusitano de Unificação Cultural. Pela Natureza do e vento não haverá cobrança de taxas 
pela ocupação da via pública. 

** 
PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA NO LARGO 5 DE OUT UBRO 
N.º3262/99 Maria Fernanda Coutinho Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 800608054, residente 
na Estrada dos Marinheiros, Marrazes, solicita à Câmara Municipal de Leiria licença de 
Ocupação da Via Pública com “roulote” de farturas, para o Largo 5 de Outubro, junto à 
Estátua do Papa Paulo VI, pelo Prazo de um ano, A área a ocupar é de 14 metros quadrados. 

A Câmara delibera, por unanimidade, não ceder o esp aço solicitado para a 
“roulote”, por esta não se enquadrar com a dignidad e do local. 
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PONTO NÚMERO TREZE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL D E LEIRIA E O C.B.E 
– CENTRO DE BIOMASSA PARA A ENREGIA. 
N.º3263/99 Presente o Protocolo supracitado que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL D E LEIRIA E O CBE 
– CENTRO DE BIOMASSA PARA A ENERGIA 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, com sede em Leiria, representada pela Presidente da 
Câmara, Isabel Damasceno Campos 
e o 

CBE – Centro de Biomassa para a Energia, com sede em Miranda do Corvo, representado 
pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Gil da Silva Patrão. 
tendo em consideração 
- os objectivos do CBE de estudo e quantificação de resíduos resultantes das actividades 

de exploração florestal e de transformação da madeira, com vista à sua promoção em 
termos energéticos e diminuição da vulnerabilidade das florestas aos incêndios. 

- os projectos que o CBE tem executado até agora e se encontra neste momento a 
desenvolver, no âmbito do aproveitamento energético da biomassa florestal residual 
bem como do estudo do potencial energético dos diferentes tipos de resíduos: 

entenderam estabelecer entre si um Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª - Objectivo 

É objectivo do presente Protocolo o estabelecimento de colaboração entre os Outorgantes no 
âmbito do estudo e caracterização da biomassa florestal residual com vista à sua utilização 
para produção de energia. 

Cláusula 2ª - Acções de Cooperação 

A fim de atingir o objectivo deste protocolo, as duas partes comprometem-se a : 
Fornecer, por parte da Câmara Municipal de Leiria, biomassa florestal a ser utilizada pelo 
CBE em ensaios de caracterização física e química, encontrando-se esse material sob a 
forma de pinheiros usados pela população na época natalícia, e que não apresentam 
utilização posterior. 

Cláusula 3ª - Gestão do Protocolo 

A gestão do Protocolo será assegurada por um representante de cada um dos 
intervenientes.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a cel ebração do contrato com 
o CBE – Centro de Biomassa para a Energia. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – CERIMÓNIA DE ENTREG A DE DIPLOMAS 
N.º3264/99 O Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA , solicitou esclarecimento sobre as 
razões porque, sendo a CML promotora da Fundação da EPL, os respectivos apoios serem 
deliberados pelo Conjunto do executivo e havendo mesmo um vereador do PS, o Sr. 
Sequeira, que esteve na génese daquela fundação este ano os convites para a Cerimónia de 
entrega de Diplomas na Escola Profissional de Leiria não foi extensível a todo executivo. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, informou que houve um lapso. A 
Câmara não foi convidada mas apenas a Senhora Presidente. 

A Câmara tomou conhecimento. 

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

- PROC.º N. 1096/97 –  GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 
- CONCURSO PARA PROVIMENTO DO LUGAR DE CHEFE DA DIVIS ÃO DE 

FISCALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 
- ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA - REFEITÓRIO - DE 15-4 
- REPARAÇÃO DA E.M. 533, BIDOEIRA (CRUZAMENTO DA BAJO UCA) A 

MARRAZES (CRUZAMENTO PARA MARINHEIROS) T – 279/96 
- VISITA DO PAPA OFERTA DE UMA PEÇA ARTÍSTICA EM MATE RIAL 

NOBRE RÉPLICA DE UM MONUMENTO SIMBÓLICO DA CIDADE. 

** 

N.º3265/99 PROC.º N.º 1096/97 - (fl. - 25) 
De GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE PARCEIROS, com sede na Rua 

do Fundador, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de um edifício 
destinado a pavilhão gimnodesportivo, a levar a efeito em Mata dos Parceiros, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto do edifício acima r eferido, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 57º  do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente às questões de salubridade dada a 
proximidade do cemitério; 

2.º elaborar estudo de conjunto no que se refere ao s arranjos exteriores para 
posterior apreciação destes serviços, afim de serem  os mesmos compatibilizados com 
os arruamentos e caminhos envolventes e ainda com o s espaços exteriores do 
cemitério a norte; 

3.º garantir a circulação e acesso nos caminhos ind icados nas plantas 
apresentadas do lado sul e poente, devendo ainda pr ever faixa arbórea entre o 
equipamento proposto e o cemitério, afim de garanti r a separação e privacidade entre 
os diferentes usos, e de acordo com o previsto no D ecreto n.º 44220/62, de 3 de Março; 

4.º garantir o cumprimento de: 
4.1 parecer emitido pela Direcção Geral de Energia/ Cenel, 

relativamente à linha de alta tensão existente; 
4.2 Decreto Lei 123/97, de 22 de Maio, relativament e à acessibilidade 

de deficientes, nomeadamente em relação à soleira d a porta de entrada que não deve 
ser superior a 0,02m de acordo com o disposto no Ca pitulo III; 

5.º o bar proposto deverá ser objecto de posterior licenciamento, nos termos 
do disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 2 5 de Setembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 Abril ; 

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

** 
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CONCURSO PARA PROVIMENTO DO LUGAR DE CHEFE DA DIVIS ÃO DE 
FISCALIZAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 
N.º3266/99 Considerando que o concurso em epígrafe foi aberto por deliberação de Câmara 
de 99-05-12; 

Considerando que nos termos da alínea a) do n.º 3, do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 
238/99, de 25 de Junho, a competência para homologação da acta que contém a lista de 
classificação final é da Senhora Presidente da Câmara. 

A Câmara depois de tomar conhecimento delibera, por  unanimidade ratificar 
o despacho da Senhora Presidente de 99-11-30, que h omologou a acta que contém a 
lista da classificação final dos candidatos ao luga r em epígrafe. 

** 

ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA - REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º3267/99 Presente o ofício n.º. 2500/99 da ESCOLA EB 2,3/S DE  MACEIRA, datado de 3 
de Dezembro, acompanhado do balancete das refeições servidas aos alunos do 1º CEB de 
Costas e Maceira n.º 2, durante o mês de Novembro/99, no montante de 32.898$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola EB 2,3/S de 
Maceira a verba de 32.898$00, relativa ao fornecime nto das refeições dos alunos do 1º 
CEB, assim discriminadas: 

1º CEB de Costas   9.393$00 
1º CEB de Maceira n.º 2   23.505$00 

** 

REPARAÇÃO DA E.M. 533, BIDOEIRA (CRUZAMENTO DA BAJO UCA) A MARRAZES 
(CRUZAMENTO PARA MARINHEIROS) (9) T – 279/96 
N.º3268/99 Presente uma informação da DOM relativo ao Estudo de Revisão de Preços 
respeitante ao Auto de Medição N.º s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11T+, 12T+, 13, 17, 18, 19, 21, 
25 e 26 da obra supra, no valor total de 6.757.462$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento do estudo de Revisão 
de Preços apresentado no valor de 6.757.462$00 + IV A. 

** 

VISITA DO PAPA – RECEPÇÃO EM MONTE REAL, OFERTA DE UMA PEÇA ARTÍSTICA 
EM MATERIAL NOBRE RÉPLICA DE UM MONUMENTO SIMBÓLICO  DA CIDADE E 
APOIO À DIOCESE DE LEIRIA-FÁTIMA 
N.º3269/99 Por ocasião da visita do Papa João Paulo  II a Fátima no próximo mês de 
Maio, a Câmara, considerando que o Sumo Pontífice d a Igreja Católica, religião 
professada pela maioria da população do concelho, p isa solo português na Base Aérea 
de Monte Real, no nosso concelho, delibera por unan imidade estar presente na 
recepção ao Papa, bem como oferecer-lhe uma peça ar tística em material nobre réplica 
de um monumento simbólico da cidade e do concelho e  oferecer todo o apoio à 
Diocese de Leiria-Fátima para o êxito da visita. 
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** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e dois dias do mês de 
Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 


