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ACTA N.º 49 
Aos quinze 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 

** 

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. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE 
RABAÇA SARAIVA , não esteve presente. 

** 

O Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA ALVES  chegou eram quinze horas e 
catorze minutos, estando a reunião na deliberação N.º3164/99. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.12.09, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

PONTO NÚMERO UM 

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

220/91 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA BARREIRA 
435/91 OURILIZ – SOC. DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 
783/92 CARLOS RODRIGUES LOURENÇO & DUARTE MATIAS, LD.ª 
548/93 MARFILIZ – SOC. CONST. MARQUES & FILHOS, LD.ª 

92/96 JAIME PEREIRA FRANCISCO 
15/97 GERMANO PEREIRA ALMEIDA PINHEIRO 
73/97 MANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA 

1490/97 MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA 
216/98 J. ANTÓNIO E FILHOS, LD.ª 
378/98 MANUEL NICOLAU CASEIRO 
873/98 VITOR MANUEL PEREIRA MARQUES E OUTROS 

1646/98 NOVA LEIRIA – IMOBILIÁRIA S.A. 
94/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
95/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 

109/99 EMIDIO GASPAR DIAS 
164/99 CRISTINA GAMEIRO JORGE 
446/99 OURILIZ – SOC. DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 
489/99 CONSTRUÇÕES JAIME PEREIRA MARQUES, LD.ª 
501/99 JOAQUIM ALVES GASPAR 
918/99 MARIA DE JESUS PATRÍCIO 

1003/99 MARIA JOÃO PEIXOTO SANTOS SECO RAMADAS 
1243/99 FRANKLIM ROSA FERREIRA 
1288/99 OBRINEVES – IMOB. E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LD.ª 
1376/99 JOSÉ FERREIRA ABRAÚL JÚNIOR 
1525/99 IMOB. CRUZEIRO DOS PARCEIROS, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

137/98 JOÃO DE CARVALHO E OLIVEIRA 
160/98 FAUSTINO LOPES FERREIRA 
155/99 MANUEL ANTÓNIO NAZARÉ FRAZÃO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

8/99 FERNANDO FERNANDES GRAÇA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

3/96 DINGE – CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD.ª 
4/96 MANUEL PEREIRA DA SILVA 

25/98 MANUEL CLEMENTE 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DO(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S: 
TT 108/82 ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 2.ª FASE DE VENDA DE 

LOTES; 
1- MARCAÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DE 

COMPRA E VENDA 
2- ANÁLISE DOS PEDIDOS DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DOS 

LOTES 6 E 32 
PONTO NÚMERO SEIS 

- DECRETO-LEI N.º 543/99, DE 13 DE DEZEMBRO – CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 
SIMLIS E PUBLICAÇÃO DOS ESTATUTOS 

- ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A SIMLIS E A IPE CAPITAL – SOCIEDADE CAPITAL 
DE RISCO S.A. – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

- ACORDO PARASSOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A IPE CAPITAL RELATIVO 
À SOCIEDADE SIMLIS – SAMEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DO LIS, S.A. 

- SIMLIS – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 
- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – NÚCLEO DA CARITAS DA PARÓQUIA DE ORTIGOSA 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 18 AO PLANO DE 1999 
- ALTERAÇÃO N.º 21 AO ORÇAMENTO DE 1999 

PONTO NÚMERO OITO 

- ESPLANADAS NO LARGO CÂNDIDO DOS REIS 
- PUBLICIDADE – TEL-EDM PORTUGAL, LD.ª 
- RENDAS EM ATRASO – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DE COLMEIAS – INSTALAÇÃO 
DE TELEFONES EM ESCOLAS DO 1.º CEB 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTA N.º 7 DA COMISSÃO INSTALADORA 
- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA PINHEIRENSE – OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO PELO FUNCIONAMENTO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE 
PINHEIROS 

- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRIA –– PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

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

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROJECTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1999. PAGAMENTO À OIKOS, DE FACTURA 
REFERENTE À ESTADA NO PARQUE DE CAMPISMO DE PEDRÓGÃO 

- PARTICIPAÇÃO DA PSP – QUEIMA DE PAPELEIRA PROPRIEDADE DA CML 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (1) 

N.º3138/99 Pelo Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foi apresentada a seguinte questão. 

Desejava saber o que está negociado com os bares do Terreiro, quanto à festa de 
Fim de Ano. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, informou que tem uma proposta escrita 
para apresentar nos assuntos fora da Ordem do Dia, mas o que está negociado com os bares 
do Terreiro, é uma passagem de Ano, em que a Câmara participa com a animação, o som, 
iluminação e pedido de segurança à PSP. 

O Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA , perguntou ainda se todos os bares 
entraram na negociação, incluindo os bares que não estão legais. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, informou que só um dos bares é que 
não fez parte das negociações. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º3139/99 PROC.º N.º 220/91 - (fl. - 252) 
De FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA BARREIRA, situada no lugar e 

freguesia de Barreira, acompanhado de um pedido de reanálise para acabamentos de uma 
capela, situada no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar a pretensão e autorizar a emis são do alvará de licença de 
construção para acabamentos da obra acima referida.  

** 

N.º3140/99 PROC.º N.º 435/91 - (fl. - 118 
De OURILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua dos 

Mangerinos, n.º 21 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia, situada na Rua dos Mangerinos – 
Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida e autorizar o respectivo lic enciamento, devendo dar 
cumprimento à deliberação tomada em reunião de 24/0 8/94, no que se refere à pintura 
do telhado. 

** 

N.º3141/99 PROC.º. N.º 783/92 - (fl. - 209) 
De CARLOS RODRIGUES LOURENÇO E DUARTE MATIAS DA SILVA , 

acompanhado de um projecto de arquitectura em nome de MARIA DE LURDES SIMÕES 
HENRIQUES, residente na Rua da Fonte, n.º 20 – Lote 5A – r/chão – S. Romão, freguesia de 
Pousos, referente à legalização das alterações levadas a efeito num edifício, situado no Lote 
5A – Baralha – S. Romão, freguesia de Pousos, e que consta da construção de uma casa de 
banho no sótão da fracção “A”. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que o processo de loteamento em 
que o mesmo se insere e o respectivo alvará, refere m que o sótão se destina a 
arrecadação. 

** 

N.º3142/99 PROC.º N.º 548/93 - (fl. - 245) 
De MARFILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & FILH OS LDA, 

acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, em 
nome de MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA VENÂNCIO, residente na Praceta da Sismaria, 
n.º 10 – 1.º d.º - Leiria Gare, freguesia de Marrazes, referentes ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito na fracção “C”, correspondente ao 1.º d.º do n.º 10 do bloco 
habitacional e comercial, situado no Lote 5 – Leiria Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados vêm dar resposta às questões que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 08/12/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura 
das alterações a levar a efeito na fracção acima re ferida, devendo apresentar projectos 
de especialidade no prazo de 180 dias (justificação  quanto à resistência estrutural da 
construção proposta). 

Mais delibera, que seja dado conhecimento do teor d a presente deliberação 
aos queixosos (M.27/99). 

** 

N.º3143/99 PROC.º N.º 92/96 - (fl. - 152) 
De JAIME PEREIRA FRANCISCO, residente em Souto do Meio, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura da legalização de alterações levadas a 
efeito numa moradia bi-familiar, situada em Barroca - Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações levadas 
a efeito na moradia acima referida, condicionado ao  seguinte: 

1.º reformular o projecto apresentado de modo a dar  cumprimento ao art.º 
75º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, r elativamente aos vãos da 
cozinha; 

2.º apresentar projectos de especialidade, bem como  o acima indicado no 
prazo de 180 dias; 

3.º os elementos a apresentar deverão ser requerido s pelo titular do 
processo, tal como anteriormente referido no oficio  n.º 8589, de 27/09/99. 

** 

N.º3144/99 PROC.º N.º 15/97 - (fl. - 70) 
De GERMANO PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO, residente na Rua Cruz de S. 

Tomé, n.º 112, freguesia de Azoia, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de um anexo destinado a garagem e construção de muros de vedação, a levar a 
efeito em Carrasqueira, freguesia de Parceiros. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do anexo e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projecto de estabilidade no prazo de  180 dias; 
2.º garantir o cumprimento do art.º 16 do Decreto L ei n.º 64/90, de 21 de 

Fevereiro (parede guarda fogo na cobertura, à estre ma); 
3.º o muro confinante deverá distar 5,00m do eixo d o caminho. 

** 

N.º3145/99 PROC.º N.º 73/97 - (fl. - 230) 
De MANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA, residente na Rua Dr. António da 

Costa Santos, n.º 9, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da legalização 
das alterações levadas a efeito numa moradia geminada, situada em Pinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações levadas 
a efeito na moradia acima referida, condicionado ao  seguinte: 

1.º apresentar alçados dos muros a executar, devend o estes acompanhar a 
topografia do terreno e não excederem 1,50m de altu ra; 

2.º prever patamar intermédio na escada de acesso à  cave, de acordo com o 
disposto nos art.º s 15º e 45º do Regulamento Geral  das Edificações Urbanas; 

3.º apresentar projectos de especialidade relativam ente às alterações 
propostas, bem como os esclarecimentos acima indica dos, no prazo de 180 dias; 

4.º reformular o projecto, no que se refere ao afas tamento da construção à 
via, devendo o mesmo ser de 6,00m de acordo com a d eliberação de 26/02/97. 

** 

N.º3146/99 PROC.º N.º 1490/97 (fl. - 149) 
De MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA,  residente no Largo Marechal 

Gomes da Costa, n.º 57 / 59, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
remodelação de um edifício de habitação e comércio (legalização), situado no local acima 
referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto nas alíneas b) e g) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1.º o projecto mereceu parecer desfavorável do Inst ituto Português do 
Património Arquitectónico e Arqueológico (o qual já  é do conhecimento do requerente), 
devendo ser reformulado de acordo com o indicado no  parecer daquela entidade; 

2.º não apresentou sobreposição a vermelho e amarel o da totalidade dos 
cortes apresentados, com indicação da totalidade do s vãos existentes nas edificações 
confinantes; 

3.º o projecto não cumpre com o Decreto Lei n.º 64/ 90, de 21 de Fevereiro, 
nomeadamente no que se refere à caracterização dos materiais (segurança contra 
incêndios); 

4.º não esclarece quanto à ventilação dos WC interi ores, de acordo com o 
disposto no Regulamento Geral das Edificações Urban as. 

** 
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N.º3147/99 PROC.º N.º 216/98 - (fl. - 395) 
De J. ANTÓNIO & FILHOS, com sede na Rua Comandante João Belo, n.º 9 – 4º 

F, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito 
num bloco habitacional, situado no Lote 2 – Quinta dos Vasos, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir que o acesso às boxes individuais se e fectue por portão com 
dimensões adequadas ao número de veículos servidos;  

2.º prever porta corta-fogo que garanta o isolament o do troço de escada 
que dá acesso aos pisos de estacionamento e habitac ional; 

3.º garantir que as portas corta-fogo abram no sent ido da fuga pelo r/chão; 
4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º3148/99 PROC.º N.º 378/98 - (fl. - 229) 
De MANUEL NICOLAU CASEIRO, residente na Rua dos Lourais, n.º 148, 

freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura alterações a levar a efeito num 
bloco habitacional, situado no Lote 2 – Casal do Guerra, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido e autorizar o respectivo licen ciamento, devendo as escadas de 
acesso à cobertura cumprir com o disposto no n.º 2 e n.º 4 do art.º 32º do Decreto Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro. 

** 

N.º3149/99 PROC.º N.º 873/98 - (fl. - 408) 
De VITOR MANUEL PEREIRA MARQUES E OUTROS, residente em Fátima, 

referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco misto, a levar a efeito 
na Rua da Malaposta – Quinta dos Vasos, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, devendo 
cumprir com as condições impostas na deliberação de  Câmara tomada em reunião de 
16/12/98 e apresentar declaração de autorização dos  restantes co-proprietários. 

** 

N.º3150/99 PROC.º N.º 1646/98 - (fl. - 82) 
De NOVA LEIRIA – IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Rua Machado Santos, n.º 

11- 3.º A, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
um edifício de habitação colectiva e comércio, a levar a efeito no Lote 21 – Urbanização Nova 
Leiria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1.º apresentar documento de posse actualizado, uma vez que o existente 
não se encontra válido; 
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2.º cumprir com o disposto no art.º 15º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente a antecâmara na cave; 

3.º cumprir com o disposto no art.º 45º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente a ralos de recolha da câmara r etentora prevista para a cave; 

4.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura, 
devidamente rectificado, uma para instrução do proc esso e outra para autenticação a 
devolver aquando do levantamento da licença; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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. ” 

** 

N.º3151/99 PROC.º N.º 94/99 - (fl. - 84) 
De MARTINS & GAMEIRO, LDA., com sede em Quinta da Barreta, Lote 42 – S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 34 da Urbanização S. Romão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º rectificar o corte AB, dado que a cota do arrua mento não está de acordo 
com o previsto no loteamento, assim como indicar o perfil original do terreno; 

2.º apresentar alçados da totalidade dos muros, com  indicação dos perfis 
originais do terreno; 

3.º apresentar memória descritiva completa, relativ amente à caracterização 
de materiais, de acordo com o Decreto-Lei 64/90, de  21 de Fevereiro; 

4.º dar cumprimento aos art.º s 15º e 45º do Regula mento Geral das 
Edificações Urbanas, relativamente a lanços de esca das, devendo estes dispor de um 
número de degraus não inferior a três; 

5.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura 
devidamente rectificado, uma para instrução do proc esso e outra para autenticação a 
devolver aquando do levantamento da licença; 

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 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 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. ” 

** 

N.º3152/99 PROC.º N.º 95/99 - (fl. - 84) 
De MARTINS & GAMEIRO, LDA., com sede em Quinta da Barreta, Lote 42 – S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 35 da Urbanização S. Romão, 
freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/12/99, delibera, por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da m oradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º rectificar o corte AB, dado que a cota do arrua mento não está de acordo 
com o previsto no loteamento, assim como indicar o perfil original do terreno; 

2.º dar cumprimento ao art.º 1360º do Código Civil,  nomeadamente quanto 
às escadas exteriores junto ao limite da propriedad e; 

3.º dar cumprimento aos art.º s 15º e 45º do Regula mento Geral das 
Edificações Urbanas, devendo prever patamar no r/c junto ao acesso à cave, por 
questões de segurança; 

4.º dar cumprimento aos art.º s 15º e 45º do RGEU, relativamente a lanços 
de escadas, devendo estes dispor de um número de de graus não inferior a três; 

5.º apresentar memória descritiva completa, relativ amente à caracterização 
de materiais, de acordo com o Decreto-Lei 64/90, de  21 de Fevereiro; 

6.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura 
devidamente rectificado, uma para instrução do proc esso e outra para autenticação a 
devolver aquando do levantamento da licença; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 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. ” 

** 

N.º3153/99 PROC.º N.º 109/99 - (fl. - 14) 
De EMIDIO GASPAR DIAS, residente em Brogal, freguesia de Parceiros, 

referente ao projecto de arquitectura uma garagem, a levar a efeito em Brogal, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da garagem acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o n.º 4 do art.º 16º do Decreto Lei  n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente às paredes exteriores com funções de parede de empena que 
deverão ser CF60 e, elevar-se a uma altura não infe rior a 0,50m acima da cobertura; 

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

** 

N.º3154/99 PROC.º N.º 164/99 (fl. - 99) 
De CRISTINA GAMEIRO JORGE,  residente em Barrosa – S. Simão de Litém - 

Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia geminada e muro de vedação, 
a levar a efeito na Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros. 

Retirado. 

** 
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N.º3155/99 PROC.º N.º 446/99 - (fl. - 23) 
De OURILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua dos 

Mangerinos, n.º 21, Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura uma moradia, a levar a efeito na Rua dos Paraísos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o Regulamento Geral das Edificações  Urbanas, no que se 
refere a: 

1.1 art.º 15º, relativamente à antecâmara entre a z ona da garagem e o piso 
habitacional, a qual deverá ser prevista a fim de g arantir as devidas condições de 
higiene e salubridade; 

1.2 art.ºs 15º e 45º, relativamente às escadas da c ave que deverão ser 
dotadas de patamar intermédio; 

1.3 art.º 87º, relativamente à ventilação das insta lações sanitárias interiores, 
da qual deverá apresentar pormenorização; 

2.º cumprir com o n.º 6 do art.º 14º, no que se ref ere ao número de degraus 
das escadas que não poderá ser inferior a três e, a rt.º 22º relativamente às 
disponibilidades de água, do Decreto Lei n.º 64/90,  de 21 de Fevereiro; 

3.º apresentar corte abrangendo a via pública e os limites da propriedade, 
com indicação dos respectivos afastamentos e cotas altimétricas; 

4.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura 
devidamente rectificado, uma para instrução do proc esso e outra para autenticação a 
devolver aquando do levantamento da licença; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 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. ” 

7.º apresentar projecto de muros devidamente adapta dos à topografia do 
terreno, para posterior licenciamento. 

** 

N.º3156/99 PROC.º N.º 489/99 - (fl. - 56) 
De CONSTRUÇÕES JAIME PEREIRA MARQUES LDA,  com sede em Ponte 

Cavaleiro, freguesia de Cortes, acompanhado de um pedido de prorrogação de prazo, em 
resposta à notificação efectuada nos termos do Código de Procedimento Administrativo, 
referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua Quinta do 
Carrascal - Valinho, freguesia Azoia. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, ao abrigo d o disposto nas alíneas c) e g) do n.º 
1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de  Novembro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, face ao p arecer da Junta Autónoma de 
Estradas (do qual foi dado conhecimento ao requeren te).  

Mais delibera  informar, que poderá solicitar a reanálise do proce sso, 
caso venha a entregar correcção que dê resposta aos  motivos do indeferimento 
indicados pela entidade consultada. 

** 



99.12.15 

CMLeiria/Acta n.º 49 

02011-(11) 

N.º3157/99 PROC.º N.º 501/99 - (fl. - 42) 
De JOAQUIM ALVES GASPAR, residente na Rua do Outeiro do Cabo, n.º 1 – 

Coucinheira, freguesia de Amor, acompanhado de elementos dando resposta à notificação 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar e muros, a levar a efeito no Lote 2 – Seixeira – Outeiro da Gândara, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 09/12/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura 
da moradia e muros acima referidos, condicionado ao  seguinte: 

1.º rectificar a planta de implantação no que respe ita ao lado poente do 
perímetro do lote, de acordo com o loteamento; 

2.º rectificar o corte apresentado de forma a garan tir um afastamento de 
6,00m ao eixo da via, à semelhança da edificação co nfinante a poente; 

3.º garantir em obra que a execução da conduta de e vacuação de fumos da 
cozinha respeite o dimensionamento previsto no Regu lamento Geral das Edificações 
Urbanas, no que respeita à secção, altura e caracte rização dos materiais empregues; 

4.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura, uma 
para instrução do processo e outra para autenticaçã o a devolver aquando do 
levantamento da licença; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 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. ” 

** 

N.º3158/99 PROC.º N.º 918/99 - (fl. - 31) 
De MARIA DE JESUS PATRICIO, residente na Rua Diogo Leão, n.º 16 – Leão, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura uma moradia, a levar a 
efeito na Rua do Vale - Outeiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º as fundações da edificação não poderão exceder os limites da 
propriedade; 

2.º não poderá prever a construção a uma distância inferior a 10m da 
margem do curso de água, de acordo com o disposto n o art.º 8º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, devendo reformular os arr anjos exteriores propostos do lado 
nascente; 

3.º apresentar pormenorização indicando o sistema d e ventilação dos WC 
interiores, de acordo com o art.º 87º do Regulament o Geral das Edificações Urbanas; 

4.º a memória descritiva deverá referir a caracteri zação dos materiais de 
acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, devendo esclarecer 
quanto ao cumprimento do art.º 22º (relativamente à  disponibilidade de água e meios de 
extinção de incêndios) do mesmo Decreto Lei; 

5.º prever a cedência de um lugar de estacionamento  junto à via pública, 
devendo apresentar certidão da Conservatória devida mente rectificada; 

6.º apresentar projectos de especialidade bem como as rectificações acima 
indicadas, no prazo de 180 dias,  
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7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 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 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. ” 

** 

N.º3159/99 PROC.º N.º 1003/99 - (fl. - 24) 
De MARIA JOÃO PEIXOTO DOS SANTOS SÊCO RAMADAS, residente em 

Quinta do Bispo, Lote 50 – 1.º d.º, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura uma moradia unifamiliar e muros, a levar a efeito em Casal dos Matos, freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os art.ºs 15º e 45º do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, nomeadamente no que se refere às escadas d a cave, que deverão ser dotadas 
de patamar antes da entrada no r/chão; 

2.º cumprir com o art.º 22º do Decreto Lei n.º 64/9 0, de 21 de Fevereiro, 
relativamente às disponibilidades de água; 

3.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros ( ao longo de todo o seu 
desenvolvimento), devidamente adaptados à topografi a do terreno; 

4.º apresentar estimativa orçamental com um valor s uperior para o 
custo dos muros, de acordo com os preços praticados  no mercado; 

5.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial (prédio a 
Norte), com as confrontações corrigidas; 

6.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura 
devidamente rectificado, uma para instrução do proc esso e outra para autenticação a 
devolver aquando do levantamento da licença; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 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. ” 

** 

N.º3160/99 PROC.º. N.º 1243/99 - (fl. - 25) 
De FRANCLIM ROSA FERREIRA,  residente na Rua 25 de Abril, n.º 92 – Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de instalação de um 
talho e indústria de carnes num edifício, situado na Rua 25 de Abril – Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 
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- propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 63º do  Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei 250/ 94, de 15 de Outubro, uma vez 
que: 

1.º o projecto não obteve parecer favorável por par te da Direcção 
Regional de Agricultura da Beira Litoral, por insuf iciência de elementos esclarecedores 
quanto ao pretendido; 

2.º o projecto foi objecto de pareceres emitidos pe lo Centro de Saúde 
e Dr. Veterinário Municipal, tendo sido referido a necessidade de ser o mesmo 
rectificado; 

3.º não são apresentados os esclarecimentos solicit ados no ofício n.º 
9489 de 22/10/99, nomeadamente memória descritiva c ompleta face ao disposto no 
Decreto Lei n.º 158/97, de 24 de Junho (relativo às  condições higiénicas e técnicas a 
observar na distribuição e venda das carnes), Decre to Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto, 
(relativo à higiene e segurança nos locais de traba lho) e Portaria n.º 987/93, de 6 de 
Outubro (relativa à segurança no locais de trabalho ); 

4.º não é apresentada declaração de compromisso, de  acordo com o 
indicado no n.º 2 do art.º 3º do Decreto Lei n.º 57 /99, de 1 de Março; 

5.º não cumpre com o disposto nos n.º s 1 e 4 do ar t.º 71º Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

5.º considera-se ainda que o acesso às instalações e, nomeadamente a 
movimentação de viaturas, e dada a localização do e difício terá que ser efectuada na 
via pública, situação que se considera afectar a ci rculação viária no local e originária 
de estrangulamentos junto ao edifício. 

Mais delibera, dar conhecimento ao requerente dos p areceres emitidos pelas 
entidades consultadas. 

** 

N.º3161/99 PROC.º N.º 1288/99 - (fl. - 28) 
De OBRINEVES – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA, com 

sede na Rua de Tomar, n.º 51 – Cardosos, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de 
arquitectura de um barracão destinado a armazém, a levar a efeito em Casal do 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  09/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

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

1.º o proposto encontra-se abrangido pelas disposiç ões do 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, uma vez que é proposto o fraccionamento d a propriedade; 

2.º não cumpre com o disposto na alínea b) do art.º  49º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, não podendo  a altura máx ima de qualquer corpo do edifício 
ultrapassar um plano de 45º definido a partir de qu alquer dos lados do lote; 

3.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 26º 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 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro. 
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Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo e apresente 
esclarecimentos dos aspectos acima indicados, o pro jecto carecerá de parecer da 
Força Aérea Portuguesa e Serviço Nacional de Bombei ros, devendo ainda cumprir 
nomeadamente, com o disposto no art.º 71 do Regulam ento do PDM e restante 
legislação em vigor. 

** 

N.º3162/99 PROC.º N.º 1376/99 - (fl. - 26) 
De JOSÉ FERREIRA ABRAÚL JÚNIOR, residente na Rua 1.º de Maio – Gândara 

dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar 
a efeito numa moradia e construção de anexos, no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida e dos respectivos anexos, co ndicionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de modo a garantir o cump rimento do disposto no 
art.º 75º do Regulamento Geral das Edificações Urba nas, relativamente à cozinha; 

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

** 

N.º3163/99 PROC.º. N.º 1525/99 - (fl. - 50) 
De IMOBILIÁRIA CRUZEIRO DOS PARCEIROS LDA,  com sede em Carreira 

d’Água, freguesia de Barosa, referente ao projecto de arquitectura de um edifício habitacional 
e comercial, a levar a efeito no lugar e freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

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

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

2.º o projecto não cumpre com o disposto no Regulam ento Geral das 
Edificações Urbanas, no que se refere a: 

2.1 art.º 47º (bomba de escada que não pode ser inf erior a 0,40m); 
2.2 art.º s 15º e 45º (relativamente às escadas de acesso à cave nos arrumos 

das lojas), devendo as mesmas ser dotadas de patama r intermédio; 
2.3 art.º 59º (relativamente ao arruamento do lado Nascente); 
3.º não cumpre com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 d e Fevereiro (segurança 

contra incêndios), no que se refere a: 
3.1 n.º 4 do art.º 30º (relativamente à ventilação das comunicações 

horizontais); 
3.2 n.º 8 do art.º 37º (relativamente à distância e ntre os vãos das paredes 

exteriores que não pode ser inferior a 3,0m); 
3.3 n.º 4 do art.º 38º (relativamente à guarda peri férica na cobertura em todo 

o perímetro da mesma); 
3.4 art.º 47º (relativamente às disponibilidades de  água e meios de extinção 

de incêndio); 
4.º não cumpre com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de  Abril (segurança contra 

incêndios na cave destinada a estacionamento), no q ue se refere a: 
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4.1 art.º 15º, devendo prever câmara corta-fogo ent re os espaços de 
arrumos e as zonas de estacionamento; 

4.1.1 as portas das câmaras corta-fogo junto às esc adas, devem abrir no 
sentido da saída da cave; 

4.2 n.º 2 do art.º 14º, devendo as escadas ter saíd a directa para 
comunicações horizontais de uso comum; 

4.3 não cumpre ainda com os restantes aspectos do m esmo Decreto Lei, 
nomeadamente no que se refere ao Capítulo III (cara cterização construtiva dos 
elementos da construção), Capítulos IV, VII, VIII, IX, XI e XII; 

5.º não reformulou os estacionamentos propostos jun to ao arruamento do 
lado Sul, Estrada dos Parceiros, devendo os mesmos efectuar-se no sentido 
longitudinal do arruamento; 

6.º o processo não se encontra correctamente instru ído, uma vez que não 
apresenta documento comprovativo da legitimidade do  proprietário (Certidão da 
Conservatória do Registo Predial válida e actualiza da), relativamente à totalidade das 
parcelas; 

7.º não apresentou autorização do proprietário, par a a realização das obras 
que pretende levar a efeito; 

8.º não prevê receptáculos postais de acordo com o disposto 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; 

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

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo e apresente 
os elementos rectificativos de modo a dar cumprimen to às questões que estiveram na 
origem da proposta de indeferimento, o projecto car ecerá ainda de parecer a emitir pelo 
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede R odoviária (ICERR). 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º3164/99 INF. N.º 137/98 - (fl. - 20)  
De JOÃO DE CARVALHO OLIVEIRA, residente na Rua Padre Francisco Álvares, 

n.º 13 – 7.º d.º em Lisboa, referente ao pedido de viabilidade de construção de um edifício, a 
levar a efeito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, emitir 
parecer favorável à pretensão, de acordo com a info rmação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 15/12/99, que  a seguir se transcreve: 

“Relativamente ao presente pedido de viabilidade e em face dos 
antecedentes do mesmo, nomeadamente parecer do Gabi nete de Reabilitação Urbana e 
ainda, o pedido de viabilidade apresentado para a p ropriedade confinante a Norte, bem 
como as características urbanísticas do local, cons idera-se que: 

1.º O proposto encontra-se junto ao limite do Núcle o Histórico do 
Plano Director Municipal e zona de protecção ao cas telo de Leiria e área consolidada, 
considerando-se que a volumetria bem como as funçõe s urbanas propostas, comércio, 
escritório e habitação, se enquadram na estrutura d o ordenamento da cidade e, de 
acordo com o previsto no Regulamento do Plano Direc tor Municipal. 

Considera-se que a cércea dos edifícios existentes não é uniforme, variando 
entre os dois e três pisos na Rua Mouzinho de Albuq uerque, e um e dois pisos no 
caminho do castelo. 
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Considera-se ainda, que a densificação da construçã o na zona antiga da 
cidade e, dadas as características da malha urbana com arruamentos e espaços de 
circulação limitados, é gerador do aumento de fluxo s de tráfego e sobrecargas de 
utilização, causando estrangulamentos nas infraestr uturas actualmente existentes; 

2.º Considera-se que relativamente aos alinhamentos  da construção junto à 
escadaria existente e arruamentos confinantes, deve ria manter-se o alinhamento da 
construção existente no caminho do castelo e, preve r-se o alargamento da referida 
escadaria para 3,20m. 

No que se refere à construção junto à Rua Mouzinho de Albuquerque, refere-
se que o alinhamento existente não é uniforme, cons iderando-se que deveria o edifício 
proposto seguir o alinhamento do limite interior da  escada existente a Sul, retirando-se 
a galeria e construção proposta sobre a mesma. 

O projecto a apresentar deverá cumprir ainda com o disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamen te no que se refere aos lugares 
de estacionamento, Regulamento Geral das Edificaçõe s Urbanas e restante legislação 
em vigor.” 

Mais delibera, solicitar parecer ao Instituto Portu guês do Património 
Arquitectónico e Arqueológico e Força Aérea Portugu esa, ficando a viabilidade da 
construção pretendida, condicionada ao parecer a em itir por estas entidades. 

** 

N.º3165/99 INF. N.º 160/98 - (fl. - 31) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA, residente em Várzea, freguesia de Arrabal, 

acompanhado de uma exposição apresentada pelo requerente e outros proprietários do 
terreno situado em Casal do Cego, freguesia de Marrazes e, para a qual pretendem ser 
informados da viabilidade de construção para aquele local. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a e concordando com 
a informação prestada pelo Departamento de Obras Pa rticulares em 14/12/99, delibera, 
por unanimidade, manter a deliberação tomada em 24/ 02/99, e informar ainda os 
requerentes, que o Plano irá prever mecanismos no s entido de não os prejudicar em 
relação às expectativas de edificação no local, res ultantes das prescrições do Plano 
Director Municipal. 

** 

N.º3166/99 INF. N.º 155/99 - (fl. - 7) 
De MANUEL ANTÓNIO NAZARÉ FRAZÃO,  residente na Rua Nossa Senhora da 

Agonia, n.º 845 – Sobral, freguesia de Barreira, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de uma moradia, a levar a efeito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/12/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/ 91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Out ubro. 

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo, deverá 
apresentar elementos de modo a reformulá-lo de acor do com o seguinte: 

1.º a construção deverá alinhar pelas edificações e xistentes a Nascente e 
Poente da mesma, recuando em relação à via pública de modo a assegurar a circulação 
no local em condições de segurança; 

2.º o proposto não poderá exceder 1 piso acima do s olo; 



99.12.15 

CMLeiria/Acta n.º 49 

02017-(17) 

3.º a proposta a apresentar deverá cumprir com o di sposto no art.º 1360º a 
1364º do Código Civil e restante legislação em vigo r, nomeadamente Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas e Regulamento do Plan o Director Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º3167/99 V.H. N.º 8/99 (fl. - 14) 
De FERNANDO FERNANDES GRAÇA,  residente na Rua de Tomar n.º 69 – 1.º 

Esq.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição apresentada pela proprietária do 
imóvel MARIA VIANA GUARDA,  em resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e 
referente às obras a realizar para efeitos de beneficiação higiénica do prédio situado na Rua 
de Tomar, n.º 69 – 1.º Esq.º, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição apresentada pela proprietária do 
imóvel acima referido em 10/11/99, delibera, por un animidade, notificá-la ao abrigo do 
disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para no 
prazo de 60 dias, proceder à realização das obras n ecessárias à reparação das 
deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 161/ 99 (cujo teor já é do seu 
conhecimento). 

Mais delibera informar, que o não cumprimento do me smo e, posterior 
execução das obras mencionadas se encontra regulame ntado no Decreto Lei n.º 321-
B/90, de 15 de Outubro. 

Delibera ainda, dar conhecimento do teor da present e deliberação ao 
inquilino.  

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º3168/99 PROC.º LOT. N.º 3/96 (fl.237) 
Da firma DINGE-CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LDª,  com 

sede na Rua 25 de Abril nº437 em Gândara dos Olivais – Marrazes, acompanhado de um 
ofício dos Serviços Municipalizados dando conhecimento que já foi efectuada a recepção 
provisória referente às infraestruturas de águas e esgotos domésticos e pluviais do 
loteamento sito na Q. da Gordalina em Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.12.99 delibera p or unanimidade, mandar reduzir a 
Garantia Bancária do BPA n.º 1000040010 de Esc. 4.1 26.000$00, referente às redes de 
águas e esgotos domésticos e pluviais do loteamento  em causa, ficando cativos 10% 
do seu valor até à recepção definitiva daquelas inf ra-estruturas. 

** 

N.º3169/99 PROC.º LOT. N.º 4/96 (fl. 477) 
De MANUEL PEREIRA DA SILVA,  residente na Rua das Alminhas em Carreira 

de Cima, referente ao loteamento de uma propriedade sita em Sardanisca, freguesia de 
Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.12.99, delibera por unanimidade, aprovar o 
loteamento acima referido para constituição de 13 l otes para moradias, ficando uma 
área remanescente. 

1º As áreas de cedências passam a ter os seguintes valores: 
a) 1.850m2 para arruamentos; 
b) 1.068,5m 2 para passeios; 
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c) 448,5m 2 para estacionamento; 
d) 1.034m 2 para equipamento; 

2º Apresentar Garantias Bancárias de: 
a) Esc. 3.886.423$00 a favor da Câmara Municipal, r eferente aos espaços 

exteriores; 
b) Esc. 6.858.927$00 a favor da Câmara Municipal, r eferente às redes de 

águas e esgotos domésticos e pluviais; 
c) Esc. 10.611.348$00 a favor da Cenel, referente à  rede eléctrica. 

3º O projecto dos arruamentos deverá ser rectificad o de acordo com 
a informação prestada pela Divisão de Obras Municip ais, de modo a poder ser 
estabelecida a respectiva Garantia Bancária. 

4º Terá que ser efectuado o pagamento de Esc. 550.0 00$00 + IVA aos 
Serviços Municipalizados, referente à remodelação d a rede de águas. 

5º Aquando da apresentação da planta de síntese par a emissão do 
alvará, esta deverá indicar a topografia do terreno , de acordo com o estabelecido na 
alínea c) do Art.º 3º do Decreto-Regulamentar n.º 6 3/91 de 29 de Novembro. Esta planta 
deverá ser rectificada quanto à área remanescente d entro do lote n.º 13 e quanto à 
forma do muro que deverá ter na esquina uma ligeira  concordância. 

** 

N.º3170/99 PROC.º LOT. N.º 25/98  
De MANUEL CLEMENTE E OUTROS,  residente na Rua da Fé em Barradas - 

Amor, referente ao loteamento de uma propriedade sita em Toco, freguesia de Amor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.12.99 delibera, por maioria, com a abstenção do 
Sr. Vereador Dr. José da Silva Alves aprovar o proj ecto de loteamento acima referido 
para constituição de 4 lotes destinados a moradias,  condicionado ao seguinte: 

1º Efectuar o pagamento de: 
a)  Esc. 204.960$00 à Câmara Municipal, como compen sação por área não 

cedida para equipamento; 
b)  Esc. 75.000$00 + IVA aos Serviços Municipalizad os, referente à 

comparticipação para reforço de rede; 
c)  Esc. 40.279$00 + IVA à Cenel, referente à compa rticipação para alteração 

da rede. 
2º Apresentar projecto da rede viária de acordo com  a informação 

prestada pela Divisão de Obras Municipais. 
3º A planta de síntese deve ser rectificada, tendo em consideração o 

alargamento da via proposto pela Divisão de Obras M unicipais, bem como a 
rectificação do quadro das áreas de cedência e dos lotes. Também as áreas de 
implantação indicadas no quadro devem conter a área  da habitação e do anexo. Na 
coluna das áreas de r/c + 1º andar verifica-se que os valores não estão de acordo com o 
desenho n.º 12, pelo que também deve ser rectificad o. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 2ª FASE DE VEND A DE LOTES – 
MARCAÇÃO DA DATA  DE ASSINATURA DOS CONTRATOS DE CO MPRA E VENDA.  
N.º3171/99 A Câmara  em cumprimento do estipulado n o ponto 3 do art.º 5º do 
REGULAMENTO DA ZICOFA delibera, por unanimidade, ag endar para as 18,00 H do 
próximo dia 29 de Dezembro em sessão que terá lugar  no Salão Nobre do Município a 
assinatura dos Contratos Promessa de Compra e Venda  dos Lotes licitados na hasta 
pública de 6 de Dezembro corrente. 

** 

ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS (ZICOFA) – 2ª FAS E DE VENDA DE LOTES – 
ANÁLISE DE PEDIDO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE.  
N.º3172/99 Presente à Câmara a carta de JOSÉ DA CONCEIÇÃO ANTUNES, denominado “ 
VEDAÇÕES COLIPO”, datada de 6 de Dezembro corrente adjudicatária do Lote 6 adquirido 
na hasta pública realizada no transacto dia 6 do corrente requerendo autorização para ...” 
cedência de posição contratual”... para a firma INLIS – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DO 
LIS, LDA, com sede na Avenida Marquês de Pombal, em Leiria. 

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

** 

ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS (ZICOFA) – 2ª FAS E DE VENDA DE LOTES – 
ANÁLISE DE PEDIDO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE.  
N.º3173/99 Presente à Câmara a carta de “ Transportes Broliveira, Lda “, ref.ª 581/99, 
adjudicatária do Lote 32 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 “ LPM - Comércio Automóvel, S.A.”, com instalações em Casal do Cego, freguesia 
de Marrazes. 

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

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

DECRETO-LEI N.º 543/99, DE 13 DE DEZEMBRO – CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 
SIMLIS E PUBLICAÇÃO DOS ESTATUTOS 
N.º3174/99 Com a publicação do Decreto-Lei n.º 543/99, de 13/12, distribuído a todos os 
membros do órgão, é constituída a sociedade SIMLIS – Saneamento Integrado dos 
Municípios da Lis, SA e são aprovados os respectivos estatutos. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A SIMLIS E A IPE CAPITAL –  SOCIEDADE CAPITAL 
DE RISCO S.A. – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
N.º3175/99 Agendado por lapso. 



99.12.15 

CMLeiria/Acta n.º 49 

02025-(25) 

ACORDO PARASSOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A IPE CAPITAL RELATIVO 
À SOCIEDADE SIMLIS – SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNIC ÍPIOS DO LIS, S.A. 
N.º3176/99 Presente o Acordo supracitado que abaixo se transcreve: 

“ACORDO PARASSOCIAL  

Entre:  

Município de Leiria e  

IPE CAPITAL – Sociedade de Capital de Risco, S.A.  com sede na Av. Júlio Dinis, 9 – 1.º, 
em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 1456, 
com o capital social de 5.000.000.000$00, pessoa colectiva número 502 125 594, doravante 
designada IPE CAPITAL; 

Considerando que:  

A) À sociedade SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis , S.A.,, a qual se 
encontra em fase de constituição, será atribuída por Decreto-Lei a concessão do 
sistema multimunicipal de saneamento do Lis; 

B) As partes ora outorgantes serão accionistas da referida sociedade nas proporções de 
19,2% a IPE CAPITAL e 15,1% o Município de Leiria; 

C) Inicialmente o Município de Leiria deveria subscrever 29,7% do capital social; 

D) A IPE CAPITAL participará na sociedade enquanto parceiro financeiro, subscrevendo, 
entre outras, 145 338 acções que o Município de Leiria não subscreve; 

E) Õ Município de Leiria tem interesse em assegurar a possibilidade de comprar as acções 
detidas pela IPE CAPITAL em qualquer momento, durante os cinco primeiros anos após 
a constituição da sociedade; 

F) A IPE CAPITAL participa na constituição da sociedade no pressuposto de que lhe é 
reconhecido o direito a sair, devidamente compensada, cinco anos após a sua 
constituição e regulada a forma de o exercer; 

G) Está a ser estudada a hipótese de ser constituído um novo Fundo, gerido pela IPE 
CAPITAL, para as participações em sociedades da área do ambiente; 

È celebrado o presente acordo parassocial com as seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª  

1- Em qualquer momento, por uma ou mais vezes, durante os cinco anos após a 
constituição da sociedade SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios  do Lis, 
S.A., o Município de Leiria poderá comprar e a IPE CAPITAL obriga-se a vender-lhe, as 
acções da SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis , S.A., subscritas 
pela IPE CAPITAL em substituição do Município de Leiria, com o limite mínimo para 
cada transacção de 20% do número total de acções referido no considerando D) supra. 

2- Para efeitos do número anterior, às acções referidas no considerando D) supra, 
acrescem as atribuídas em virtude da titularidade daquelas e as subscritas 
posteriormente por o Município de Leiria não ter exercido o seu direito de preferência. 

3- O preço de venda referida no número anterior é o que resultar da aplicação da fórmula 
seguinte: 
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∑
n
K01 SK x (1 + i) dK

 

SK =  realização de capital social correspondentes às acções a transaccionar 

K = número de realizações de capital social efectuadas 

I = remuneração definida no Contrato de Concessão celebrado entre a SIMLIS – 
Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A. e o Estado 

Dk = período decorrido desde a data de realização de SK e a data de pagamento das 
acções adquiridas à IPE CAPITAL 

4- Para o exercício do direito que lhe é conferido na presente cláusula o Município de 
Leiria notificará a IPE CAPITAL, da sua intenção de comprar o número de acções que 
indicar, por preço calculado nos termos do número anterior, por carta registada com 
aviso de recepção. 

5- A transmissão das acções e o pagamento do preço respectivo deverá ter lugar 
simultaneamente e no prazo de quinze dias a contar da data da comunicação por parte 
da sociedade e accionistas do não exercício dos respectivos direitos de preferência. 

6- Se, à data do pagamento das acções, estas não se encontrarem integralmente 
liberadas, o Município de Leiria assumirá a responsabilidade pela realização das 
entradas em falta, reembolsando imediatamente a IPE CAPITAL por qualquer quantia 
cujo pagamento lhe seja exigido em virtude da anterior titularidade das mesmas acções. 

Cláusula 2ª  

1. A partir do final do quinto ano após a constituição da SIMLIS - Saneamento Integrado 
dos Municípios do Lis, S.A., a IPE CAPITAL poderá vender e o Município de Leiria 
obriga-se a comprar, pelo preço que resultar da aplicação da fórmula definida no 
número três da Cláusula anterior, as acções emitidas pela SIMLIS – Saneamento 
Integrado dos Municípios do Lis, S.A. , em número igual ao referido no considerando 
D), acrescido das acções atribuídas em consequência da titularidade daquelas e das 
acções que, nos aumentos de capital entretanto realizados, o Município de Leiria 
poderia ter subscrito no exercício do seu direito de preferência e deduzido do número 
de acções por ela entretanto adquiridas nos termos da cláusula anterior. 

2. Para o exercício do direito que lhe é conferido na presente cláusula deverá a IPE 
CAPITAL notificar o Município de Leiria da sua intenção de vender as acções, por preço 
calculado nos termos do número 3 da cláusula antecedente, por carta registada com 
aviso de recepção. 

3. A transmissão das acções e o pagamento do respectivo preço deverá ter lugar 
simultaneamente e no prazo de quinze dias  a contar da data da comunicação por parte 
da sociedade e accionistas do não exercício dos respectivos direitos de preferência. 

4. Se, à data do pagamento das acções, estas não se encontrarem integralmente 
liberadas, o Município de Leiria assumirá a responsabilidade pela realização das 
entradas em falta, reembolsando imediatamente a IPE CAPITAL por qualquer quantia 
cujo pagamento lhe seja exigido em virtude da anterior titularidade das mesmas acções. 
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Cláusula 3ª  

No caso de a IPE CAPITAL transmitir as acções da SIMLIS – Saneamento Integrado dos 
Municípios da Lis, S.A.  para um FUNDO por si gerido, para um seu accionista ou para 
qualquer Sociedade onde a IPE – Investimentos e Participações Empresariais, S.A., directa 
ou indirectamente, detenha uma posição de domínio, o Município de Leiria obriga-se a 
consentir na cessão da sua posição contratual e, se a IPE CAPITAL transmitir apenas parte 
dessas acções, a aceitar a adesão da transmissária ao presente acordo.” 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
celebração do Acordo Parassocial atrás transcrito c om a IPE CAPITAL – Sociedade de 
Capital de Riscos, S.A. 

** 

SIMLIS – SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 
N.º3177/99 Em conformidade com o disposto no art.º 5.º dos Estatutos da SIMLIS e do n.º 2 
do Calendário Institucional o Município de Leiria deve realizar a entrada inicial que lhe 
corresponde, no valor de esc.: 45.490.549$00 (226.905,9 EUROS) no prazo de cinco dias a 
contar da data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 543/99, de 13 de Dezembro. 

A Assembleia Municipal de Leiria, na sua sessão ordinária de 15 de Setembro do 
corrente ano deu parecer favorável à criação da sociedade concessionária da exploração e 
gestão do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Lis e autorizou a integração do 
Município na sociedade, com a assunção de todos os direitos e obrigações daí resultantes. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade subscrever o 
capital social inicial e autorizar o respectivo pag amento. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – NÚCLEO DA CÁRITAS DA PARÓQ UIA DE ORTIGOSA 
(DA-48) 
N.º3178/99 Presente uma carta datada de 25 de Outubro de 1999, do NÚCLEO DA CÁRITAS 
DA PARÓQUIA DA ORTIGOSA , na qual solicita à Câmara Municipal um subsídio para as 
obras da sede daquele Núcleo, que está a ser construída junto à Igreja. 

Analisando o assunto, a Câmara nos termos da Alínea  b) do n.º 4 do art.º 64º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por  unanimidade, atribuir um subsídio de 
1.500.000$00 ao Núcleo da Cáritas da Paróquia da Or tigosa, para as obras da sede 
daquele Núcleo. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º3179/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a quinze de Dezembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 904.434.566$00 sendo de Operações 
Orçamentais 832.553.084$00 ,e de Operações de Tesouraria 71.681.482$00. 

** 
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ALTERAÇÃO N.º 18 AO PLANO DE 1999 
N.º3180/99 Presente a 18ª Alteração ao Plano para o corrente ano, importando as deduções 
em 97.946 e os reforços em 85.846 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 21 AO ORÇAMENTO DE 1999 
N.º3181/99 Presente a 21ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, importando 
tanto as deduções com os reforços em 90.946 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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

ESPLANADAS NO LARGO CÂNDIDO DOS REIS (3)24-15 
N.º3182/99 Em análise 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, atentas várias reclamações sobre o funcionamento das 
mesmas. 

Retirado para melhor análise do processo e agendar para a próxima reunião. 

** 

PUBLICIDADE – TEL-EDM PORTUGAL, LDA.(3)24-16 
N.º3183/99 Presente a carta de MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA E SILVA  a solicitar a 
mudança de titularidade da licença de publicidade, referente a um painel de 21 m2, instalado 
em terreno de sua propriedade, sito em Alto do Vieiro (traseiras do Hipermercado Continente) 
concedida à Firma TEL-EDM Portugal, Lda., por deliberação de câmara de 1998.08.26. 

A Câmara depois de analisar o pedido delibera, por unanimidade, solicitar 
parecer jurídico quanto à legalidade da mudança de titularidade da licença de 
publicidade, face aos documentos apresentados como suporte da petição. 

** 

RENDAS EM ATRASO – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO (3)5 -1 
N.º3184/99 A deliberação n.º. 2838/99, da reunião de 10 de Novembro de 1999 da Câmara 
Municipal de Leiria, contém imprecisões que importa rectificar.        
              Assim, onde se lê  “sendo a 1ª prestação na importância de 9.951$00 e as restantes 
59 de 9.200$00”, deve ler-se  “ sendo a 1ª prestação na importância de 2.998$00 
e as restantes 59 de 3.446$00 cada“. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, proceder à 
respectiva rectificação. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DE CO LMEIAS – INSTALAÇÃO DE 
TELEFONES EM ESCOLAS DO 1º CEB - DE 15-4 
N.º3185/99 Presente o ofício n.º 243 da ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º 
CICLOS DE COLMEIAS , datado de 99.10.11, solicitando a instalação de telefone nos 
Estabelecimentos de Ensino a seguir indicados: Escola do 1º CEB de Boavista n.º 3 – 
Alqueidão; Escola do 1º CEB de Feijão; Escola do 1º CEB de Raposeira; Escola do 1º CEB 
de Figueiras n.º 1; Escola do 1º CEB de Figueiras n.º 2; Escola do 1º CEB de Mata dos 
Milagres e Escola do 1º CEB de Milagres. 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar proceder  à instalação de 
telefone nas Escolas do 1º CEB de: Boavista n.º 3 –  Alqueidão; Feijão; Raposeira, 
Figueiras n.º 1; Figueiras n.º 2; Mata dos Milagres  e Milagres, sendo as despesas de 
utilização da responsabilidade dos referidos Estabe lecimentos de Ensino. 

** 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTA N.º 7 DA COMIS SÃO INSTALADORA - DE 
15-4 
N.º3186/99 Presente o ofício n.º 953/99 da EPL, datado de 99.11.23, anexando fotocópia da 
Acta n.º 7 da Comissão Instaladora da EPL, para conhecimento da Câmara Municipal de 
Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA PINHEIRENSE – OB RAS DE 
CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO PELO FUNCIONAMENTO DO JARDI M DE INFÂNCIA DE 
PINHEIROS - DE 15-4 
N.º3187/99 Presente o ofício da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA 
PINHEIRENSE, datado de 99.11.11, solicitando uma verba no valor de 114.075$00, para 
fazer face às despesas ocorridas com as obras de conservação da sede da mesma, pelo 
funcionamento do Jardim de Infância de Pinheiros, conforme o estipulado no ponto 4º do 
Protocolo celebrado com esta Câmara. 

A Câmara delibera, por unanimidade, proceder à tran sferência para a 
Associação Recreativa e Desportiva Pinheirense da v erba de 114.075$00 para fazer face 
às despesas efectuadas com obras de conservação do edifício sede, dando 
cumprimento ao Protocolo celebrado. 

** 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE LEIRI A –– PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º3188/99 Presente o ofício da CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA REGIONAL DE 
LEIRIA  , datado de 99.11.30, solicitando cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), 
para deslocação dos seus Caminheiros ao Fundão no dia 26 de Dezembro e regresso a Leiria 
no dia 30 de Dezembro. 

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

** 
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CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CA RPALHOSA – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - D E 18-4 
N.º3189/99 Presente o ofício do CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO 
SOUTO DA CARPALHOSA , datado de 99.11.16, solicitando cedência gratuita do autocarro 
da CML (55 lugares), para deslocação das crianças daquele Centro Social ao Parque das 
Nações no dia 29 de Dezembro. 

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

** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - 
DE 18-4 
N.º3190/99 Presente o ofício da COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE 
E EDUCAÇÃO EXTRA-ESCOLAR DE LEIRIA , datado de 99.12.03, solicitando cedência 
gratuita do autocarro da CML (55 lugares), nos dias 07 e 11 de Dezembro. 

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

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROJECTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1999. PAGAMENTO À OI KOS, DE FACTURA 
REFERENTE À ESTRADA NO PARQUE DE CAMPISMO DE PEDROG ÃO 
N.º3191/99 Na sequência da realização de um Acampamento Ambiental, no âmbito do 
projecto de Educação Ambiental e, mais propriamente, das acções da Bandeira Azul, propõe-
se uma comparticipação à OIKOS, para pagamento da estada no parque de Campismo do 
Pedrogão. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, atribuir nos 
termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da lei n .º 169/99 de 18 de Setembro a quantia de 
46.560$00, à OIKOS – Associação de Defesa do Ambien te e do Património da Região de 
Leiria, para comparticipação no pagamento da estadi a no âmbito do projecto de 
Educação Ambiental mais propriamente das acções da Bandeira Azul. 

** 

PARTICIPAÇÃO DA PSP – QUEIMA DE PAPELEIRA PROPRIEDA DE DA CML 
N.º3192/99 Presente o ofício n.º 6856/IL, dos Serviços do Ministério Público da Comarca de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, o 
seguinte: 

1- apresentar queixa ao Ministério Público relativa mente à papeleira 
destruída, com 50 litros de capacidade e custo de 5 .265$00; 

2- deduzir o respectivo pedido de indemnização cíve l; 
3- designar, para o efeito, mandatária judicial a D ra. Ana Cristina Vigarinho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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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: 

- GRUPO DE JOVENS ALFA (AMIGOS NA FORÇA DA AMIZADE)  PEDE 
APOIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRESÉPIO MONUMENTAL A  SER 
ERGUIDO JUNTO À IGREJA PAROQUIAL DA BAJOUCA 

- ANIMAÇÃO DE RUA NA QUADRA NATALÍCIA 
- PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – REGIÃO DE LEIRI A 
- PROCESSOS DE LOTEAMENTO 
- VARIANTE SUL CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVELADO  NA 

LIGAÇÃO COM A RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À ROTUNDA 
DA PRISÃO ESCOLA – LEIRIA T - 80/99 

- FERIA ANUAL DE LEIRIA 
- MUSEU ESCOLAR DE MARRAZES – APOIO À LIGA DOS AMIGOS   
- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A 

ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DA REGIÃO DE LEIRIA ALTA – 
ESTREMADURA 

- PASSAGEM DE ANO 1999/2000 
- PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DESPACHO  DA 

SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, DATA DO DE 7 
DE MAIO DE 1999, NA SEQUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO APRESENT ADA 
PELO SR. ENG.º NUNO JOSÉ DA CUNHA LOPES, EM QUE SÃO  
ARGUIDOS CARLOS ALBERTO VALENTE RIBEIRO, JOÃO HÉLDE R 
PINTO LOPES DA SILVA, EDUARDO JOSÉ MONTEIRO BATISTA  
PINHEIRO, RUI JORGE DA CONCEIÇÃO FERREIRA, LINO MAR QUES 
PEREIRA E JOAQUIM AUGUSTO DIAS SERRA 

** 

GRUPO DE JOVENS ALFA (AMIGOS LIGADOS NA FORÇA DA AM IZADE) PEDE APOIO 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PRESÉPIO MONUMENTAL A SER E RGUIDO JUNTO À 
IGREJA PAROQUIAL DA BAJOUCA 
N.º3193/99 Constituindo o apoio aos Grupos Informais de Jovens um dos principais motivos 
de interesse do Pelouro da Juventude e, de acordo com os critérios previstos no Programa de 
Apoio aos Associativismo Juvenil, foi presente o ofício do Grupo de Jovens Alfa pelo Senhor 
Vereador da Juventude, que propõe a atribuição do seguinte material eléctrico: 

- 10 disjuntores 25 a 220/380V 

- 1 corte geral 40 a 400V 

- 4 telemec (contactores) 220V 50 Hz 

- 100 metros de cabo FVV 3 x 1,5 

- 100 metros de fio 2 x 1,5 

- 30 metros de cabo FVV 3 x 2,5 

- 6 lâmpadas de halogéneo 12V 35W e respectivos transformadores 

- 1 relógio 

- 1 foto censor (célula) (+ 20 metros) 

- 3 holofotes 500W 

- 2 holofotes 150 W 
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- 10 lâmpadas planas (projectores) várias cores 

- 50 metros de cabo de arraial 

- 70 casquilhos para cabo de arraial 

A atribuição deste material eléctrico seria um incentivo para este Grupo de Jovens 
que trabalham (por vezes em condições materiais e financeiras precárias) para a comunidade 
em que estão inseridos, pois o esforço e a iniciativa devem ser reconhecidos. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, atribuir de acordo 
com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei 169/99  de 18 de Setembro, o apoio de 
material eléctrico acima transcrito, ao Grupo de Jo vens Alfa, para ajuda nas despesas 
com o Presépio de Natal. 

** 

ANIMAÇÃO DE RUA NA QUADRA NATALÍCIA (TL)24-16 
N.º3194/99 Em análise o fax de Lusitânia Gás, solicitando autorização para  4 “Pais Natais” 
poderem circular e distribuir balões de Gás Natural nas Ruas desta cidade abrangidas pelo 
ambiente sonoro da Quadra Natalícia, nos dias 17, 18 e 23 de Dezembro corrente, das 10.00 
às 19.00 horas. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar o so licitado, mediante o 
pagamento da taxa devida. 

** 

PEDIDO DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – REGIÃO DE LEIRI A 
N.º3195/99 O bi-semanário “REGIÃO DE LEIRIA” , em colaboração com a rádio 94 FM, 
promove uma iniciativa denominada Festa Ferrari, a decorrer no dia 18 de Dezembro. A 
acção consiste numa concentração de automóveis  Ferrari e no passeio de 50 apurados num 
sorteio num automóvel Ferrari, conduzido por um piloto. O percurso a efectuar por cada 
premiado é o seguinte: 

- partida do estacionamento defronte da Companhia Leiriense de Moagem; 
- passeio pela Av. D. João III, Av. Francisco Sá Carneiro, Nova Leiria, rotunda 

do restaurante “A Grelha”; 
- Regresso ao ponto de partida. 
É solicitado à Câmara Municipal a cedência do parque de estacionamento em 

frente à Companhia Leiriense de Moagem, durante o dia 18, para permitir a concentração de 
Ferraris e para montarem um posto de emissão da Rádio 94FM. 

A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, autorizar a cedência 
do parque de estacionamento em frente à Companhia L eiriense de Moagem, no dia 18 
de Dezembro de Dezembro de 1999, devendo o requeren te pagar as taxas 
correspondentes à ocupação de espaço público, publi cidade e publicidade sonora. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 



99.12.15 

CMLeiria/Acta n.º 49 

02033-(33) 

PROCESSOS DE LOTEAMENTO 
N.º3196/99 Acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo que se 
transcreve: 

“Assunto: Pedido de esclarecimento solicitou à CCRC/DROT um esclarecimento 
em vários loteamentos relativamente à definição de “Superfície Total de Implantação” 
expressa na sub-alínea S5) do art.º 3.º do Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria. 

A consulta foi efectuada com base nas dúvidas que se punham na apreciação dos 
projectos de arquitectura inseridos em loteamentos, os quais indicam a “área de Implantação” 
das construções dentro do conceito definido no art.º 3.º do Regulamento do PDM como “Área 
de Ocupação”. 

No seu parecer a CCRC reconhece que o conceito “Superfície Total de 
Implantação” definido no PDM (Projecção horizontal da edificação, delimitada pelo perímetro 
do piso mais saliente daquela. Retirando à superfície total de implantação a superfície das 
varandas e platibandas salientes, resulta a área de ocupação) e “Área de Implantação”, 
conforme várias definições de normas urbanísticas, são conceitos diferentes, não sendo 
contabilizado neste as áreas de varandas, beirados ou platibandas salientes. 

Neste sentido e sem prejuízo de se proceder aos necessários ajustamentos no 
Regulamento do PDM, que para este caso considera a CCRC poder encarar-se como uma 
alteração de pormenor, propõe-se com base no parecer emitido por aquela entidade que a 
Câmara Municipal aprove como conceito e para servir de base à apreciação dos projectos de 
arquitectura a seguinte definição: 

Área de Implantação ou Área de Ocupação: área de te rreno ocupado pela 
edificação ou edificações, medida em m2, excluindo a projecção no plano horizontal de 
varandas, beirados ou platibandas.  

Leiria, 24 de Novembro de 1999 
O Director do Departamento de Urbanismo 
O Director do Departamento de Obras” 

A Câmara, tendo tomado conhecimento do parecer emit ido pela 
CCRC/DROT, relativamente ao pedido de esclareciment o quanto à definição de 
“Superfície Total de Implantação” e “Área de Implan tação” e de acordo com a 
informação conjunta do Departamento de Obras e Urba nismo de 24.11.99 acima 
transcrita, delibera, por unanimidade, concordar co m a referida informação, devendo 
os Serviços aplicar a definição de “Área de Implant ação” aí expressa, a qual se 
enquadra nos conceitos e definições técnicas seguid as pela CCRC/DROT. 

Mais delibera que sejam solicitados ao Gabinete do Plano Director 
Municipal, os ajustamentos necessários ao Regulamen to do Plano, conforme indicação 
da CCRC/DROT e a promover em sede da Revisão em cur so. 

** 

VARIANTE SUL CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO NÓ DESNIVELADO  NA LIGAÇÃO 
COM A RUA D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA À ROTUNDA DA PRISÃO ESCOLA – 
LEIRIA (9) T – 80/99 
N.º3197/99 Presente uma informação da Comissão de Abertura de Propostas referente ao 
Concurso Público da empreitada acima referida, informando a necessidade de prorrogação de 
prazo por mais 30 dias para apresentação de proposta. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
referida prorrogação de prazo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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FEIRA ANUAL DE LEIRIA 
N.º3198/99 De acordo com os artigos 89.º, 90.º do “Regulamento dos Mercados e Feiras de 
Leiria”, a Feira anual terá de ser organizada anualmente por uma Comissão nomeada pela 
Câmara, e funcionará em local também designado pela Câmara. 

O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA propôs que se mantivesse a mesma 
Comissão e que fosse fixado o período da feira de 6 a 22 de Maio de 2000. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, concordar com a 
designação da mesma comissão do ano transacto, que é composta pelos seguintes 
elementos: 

- Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço e Eng. Pedro Lo pes Pereira de 
Faria, membros do executivo; 

- Máximo Manuel Ferreira Pereira, Carlos Gonçalves Bi lreiro, Filomena da 
Silva Parente e João Pedro Jorge Jordão, funcionári os. 

Os Senhores Vereadores designados não intervieram n a votação. 

Mais delibera que a Feira tenha lugar no mesmo reci nto que tem sido 
utilizado, no período de 6 a 22 de Maio, devendo-se  comunicar à Comissão de 
Organização da Semana Académica, que não poderá ter  lugar no mesmo período no 
mesmo local. 

** 

MUSEU ESCOLAR DOS MARRAZES – TRANSFERÊNCIA PARA A L IGA DOS AMIGOS 
DO MUSEU 
N.º3199/99 No Plano de Actividades para 1999 está inscrita uma rubrica (0201.0105) com 
uma dotação de 2.500 contos para apoio às despesas de funcionamento do Museu Escolar 
de Marrazes. Por conta dessa dotação a Câmara já transferiu uma verba de 500 contos. 
Pretende-se agora transferir 1.500 contos, o que perfaz em 1999 um apoio total de 2.000 
contos. 

Analisado o assunto, a Câmara, considerando o relev ante interesse 
municipal desta infra-estrutura cultural, delibera por unanimidade, ao abrigo da alínea 
b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de  Setembro atribuir um apoio financeiro 
à Liga dos Amigos do Museu Escolar de Marrazes e au torizar o seu pagamento, no 
valor de 1.500 contos. 

** 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A AS SOCIAÇÃO 
FOLCLÓRICA DA REGIÃO DE LEIRIA ALTA-ESTREMADURA 
N.º3200/99 Presente o protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A 
ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DA REGIÃO DE LEIRIA 

ALTA-ESTREMADURA 

O passado, o presente e o futuro de uma região só serão consolidadas com a tradição 
passada de geração transportando e transmitindo, desta forma marcas genuínas de um povo. 
As danças e os cantares são certamente uma radiografia fiel de uma região que privilegia e 
enaltece as suas raízes. Reconhecendo a riqueza a importância e a identidade dessa vertente 
tão diversificada da nossa cultura, a Câmara Municipal de Leiria celebra com a Associação o 
seguinte protocolo: 
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1. a Câmara Municipal de Leiria atribuirá um subsídio, de montante a definir anualmente, a 
distribuir pelos Ranchos Folclóricos do concelho, desde que preencham os requisitos 
acordados neste protocolo. 

2. A atribuição do subsídio anual ficará dependente da entrega do plano de actividades e 
posterior elaboração do respectivo relatório. 

3. O valor a receber por cada grupo obedecerá aos seguintes parâmetros: 
a) participação no desfile etnográfico, integrado nas festas da cidade; 
b) realização de um festival anual; 
c) reserva de espectáculos para animação cultural no concelho de Leiria; 
d) recolha, pesquisa e inventariação de usos e costumes do património etnográfico; 
e) representação do concelho no pais ou estrangeiro; 
f) envolvimento em actividades de formação comunitária: 

realização de jornadas, colóquios, exposições etnográficas, envolvimento em 
actividades escolares e demais iniciativas que visem mostrar, sensibilizar e 
preservar a nossa entidade cultural. 

Critérios de atribuição de subsídios  

A- Ranchos Federados 
B- Ranchos Não Federados 
C- Festival de Folclore Anual 
D- Desfile Etnográfico 
E- Actividades Comunitárias 

 Critérios BASE= 1000 

I A. Ranchos Federados 

B. Ranchos Não Federados 

300 

200 

500 

II C. Festival de Folclore Anual 

D. Desfile Etnográfico 

E. Actividades Comunitárias 

♦ Organização Jornadas/Colóquios/Formação (50) 
♦ Exposições temporárias/Permanentes (75) 
♦ Actividades com Escolas/tempos Livres/Outras 

(100) 
♦ Actuações no Concelho (75) 

100 

100 

300 

 

 

 

500 

NOTA: 
1. as viagens ao estrangeiro poderão ser apoiadas quando em representação concelhia 

ou nacional. 
2. o apoio para obras será combinado caso a caso e de acordo com critérios já 

aprovados na Câmara para outras instituições sociais e desportivas. 
3. a utilização dos transportes da Câmara Municipal de Leiria serão analisados de 

acordo com o estabelecido no regulamento de utilização dos autocarros da Câmara. 
4. serão apoiados, por estes mesmos critérios, os que ainda não aderiram á 

Associação dos Ranchos da região de Leiria. 
5. a aplicação dos subsídios a atribuir em cada ano será feita, com base nos relatórios 

do ano anterior.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o  teor do Protocolo 
acima transcrito e conceder à Sra. Presidente da Câ mara Municipal poderes para o 
outorgar em representação do Município. 

** 
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PASSAGEM DE ANO 1999/2000 
N.º3201/99 Pelo Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente a informação que se 
transcreve: 

“Foram efectuadas duas reuniões com os proprietários dos bares do terreiro com 
vista á realização da passagem de ano 1999/2000. Embora não exista a tradição de festejar a 
passagem de ano no terreiro houve, contudo, uma boa receptividade por parte dos donos dos 
bares que, na sua maioria, abrirão os seus estabelecimentos. 

Assim, a colaboração da Câmara Municipal de Leiria consistirá no seguinte: 
Som 

- Ficará a cargo das produções Veríssimo pelo valor de Esc.: 120.000$00 (carro, 
equipamento, montagem) 

- 2 Animadores, a indicar pelos donos dos bares, pagos pela CML. 

- Instalação de um módulo (feira de gastronomia) onde será colocada a aparelhagem e 
os animadores. 

Publicidade  

- A publicidade, a ser feita nos rádios e jornais regionais, ficaria a cargo da Câmara 
Municipal e, eventualmente, da ACIL (contactado o Sr. Lino ainda não foi possível obter 
uma resposta). 

- A Câmara Municipal fornecerá (em fotocópias) publicidade para distribuir e colocar nos 
bares. 

Decoração  

- A decoração consiste na colocação de quatros holofotes e de um placard do tipo 
luminoso no qual serão construídos com lâmpadas os números 2000. 

- Que as luzes decorativas permaneçam ligadas durante toda a noite. 

Roulotes  

- Foi já contactado o encarregado dos mercados para estabelecer contactos com 2 ou 3 
roulottes que, eventualmente, estejam interessadas em fornecer comidas ( do tipo: 
cachorros, pregos, bifanas, etc.). 

Segurança  

- Este é um aspecto muito importante uma vez que deverá a Câmara Municipal proceder 
ao corte de trânsito no terreiro, no dia 31 de Dezembro e ainda solicitar um reforço de 
segurança para toda a noite. 

Outros Aspectos  

- Que fique garantida a possibilidade de horário alargado (toda a noite), por parte das 
entidades responsáveis.” 

Analisada a informação apresentada, a Câmara delibe ra, por unanimidade, 
concordar com a mesma. 

Mais delibera autorizar a isenção de horário para o  dia 31 de Dezembro. 

** 
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PROCESSO DISCIPLINAR MANDADO INSTAURAR POR DESPACHO  DA SRA. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA, DATADO DE  7 DE MAIO DE 1999, 
NA SEQUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO APRESENTADA PELO SR. ENG. º NUNO JOSÉ DA 
CUNHA LOPES, EM QUE SÃO ARGUIDOS CARLOS ALBERTO VAL ENTE RIBEIRO, 
JOÃO HÉLDER PINTO LOPES DA SILVA, EDUARDO JOSÉ MONT EIRO BATISTA 
PINHEIRO, RUI JORGE DA CONCEIÇÃO FERREIRA, LINO MAR QUES PEREIRA E 
JOAQUIM AUGUSTO DIAS SERRA 
N.º3202/99 Presente o Processo referido em epígrafe acompanhado do respectivo Relatório 
Final. 

A Câmara, na sequência da deliberação n.º 3133/99 t omada em sua reunião 
de 09/12/99, delibera, por unanimidade, concordar c om a proposta formulada pela 
Instrutora do Processo no Relatório Final quanto à comunicação dos factos ao 
Ministério Público e, ao abrigo do disposto no arti go 8.º do Estatuto Disciplinar e do 
artigo 242.º do Código do Processo Penal, ordenar q ue sejam comunicados ao 
Ministério Público junto da Comarca de Leiria os fa ctos praticados pelos Srs. Carlos 
Alberto Valente Ribeiro, João Hélder Pinto Lopes da  Silva, Eduardo José Monteiro 
Batista Pinheiro e Rui Jorge da Conceição Ferreira,  porquanto os mesmos são 
susceptíveis de configurar a prática de ilícitos cr iminais. 

Mais delibera que o ofício de comunicação ao Minist ério Público seja 
acompanhado de fotocópia autenticada de todo o Proc esso Disciplinar referido em 
epígrafe. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas, 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 quinze 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 

___________________________ 
 


