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ACTA N.º 48 
Aos nove 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. 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, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos 
processos de obras municipais: 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. ACÁCIO 
FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE SOUSA , não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.12.02, e Acta da reunião Extraordinária de 
99.12.06, cujas leituras foram dispensadas por terem sido previamente distribuídas, tendo a 
Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

PONTO NÚMERO UM 

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

860/91 FRANCISCO QUINTA FERNANDES 
1847/91 SESAGEST – PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A. 

284/94 PAULO JORGE FONTE DA SILVA 
403/96 CASIMIRO & COELHO, LD.ª 
675/96 PEREIRAS & COSTA, LD.ª 
192/97 NEVES & VINHAS, LD.ª 
766/97 GUERGIL – CONST. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

1065/97 AUGUSTO JESUS DUARTE 
1640/97 RAMIRO MARIA PEREIRA GUARDA 

949/98 MANUEL DE JESUS CASALINHO 
96/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
97/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
98/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
99/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

100/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
101/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
102/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
103/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
194/99 MOISÉS CARREIRA FERREIRA 
319/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA 
380/99 MARFILIZ – SOC. CONST. MARQUES & FILHOS, LD.ª 
469/99 CONSTRUÇÕES DUARTE, SOARES E SOUSA, LD.ª 
470/99 CONSTRUÇÕES DUARTE, SOARES E SOUSA, LD.ª 
482/99 OURILIZ – SOC. DE CONSTRUÇÃO, LD.ª 
590/99 JOAQUIM CASEIRO GONÇALVES 
843/99 ISABEL FILIPE MARTINS 

1427/99 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DO CENTRO – SERVIÇO 
SUB REGIONAL DE LEIRIA (INTERNATO MASCULINO DE LEIRIA) 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

130/99 LIMURBE – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LD.ª 
168/99 JOAQUIM ASCENSO RITA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

10/99 POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO 
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PONTO NÚMERO CINCO 

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

13/82 AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA E OUTRO 
14/83 ANTÓNIO ANTUNES DE SOUSA 
27/88 FRANCISCO FERREIRA NUNES 
39/93 JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO E OUTROS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- FURTO NA PISCINA MUNICIPAL DE LEIRIA – REQUERENTE – ANTÓNIO DA FONSECA 
CLEMENTE FROIS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS RESULTANTES DO 
FURTO 

- RECTIFICAÇÃO – “ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO” 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 17 AO PLANO DE 1999 
- ALTERAÇÃO N.º 20 AO ORÇAMENTO DE 1999 
- EXECUÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 – 

TRANSFERÊNCIAS PARA FREGUESIAS  - MILAGRES E REGUEIRA DE PONTES 

PONTO NÚMERO OITO 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 
- PUBLICIDADE – ANTÓNIO MATIAS BERNARDINO 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS 
- PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª 
- PUBLICIDADE – CALORLIZ – SISTEMAS DE AQUECIMENTO CENTRAL LD.ª 
- PUBLICIDADE - RECLAMAÇÃO 
- PUBLICIDADE– PUBLICIDADE ILEGAL 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE (D.L. 514/99 DE 24/11) – EQUIPARAÇÃO DO 
PESSOAL DIRIGENTE DOS SMAS 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ESCRITURA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO 
COM A ÁREA DE 613,60 M2, SITA EM VALE GRANDE – POUSOS 

- CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA “ASSOCIAÇÃO LAR EMANUEL” 
- ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DO NERLEI – 

NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXPOSIÇÃO 
COMEMORATIVA DA PASSAGEM DO MILÉNIO A REALIZAR PELO ATENEU 
DESPORTIVO DE LEIRIA COM APOIO DA CML E PARTICIPAÇÃO DAS CIDADES 
GEMINADAS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROTOCOLO – APOIO AO FOMENTO E FORMAÇÃO DESPORTIVA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – FUNDO INICIAL DA FUNDAÇÃO 
- SUBSÍDIOS 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - APOIOS 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- 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. NUNO JOSÉ CUNHA 
LOPES, EM QUE SÃO ARGUIDOS: CARLOS ALBERTO VALENTE RIBEIRO, JOÃO 
HELDER PINTO LOPES DA SILVA, EDUARDO JOSÉ MONTEIRO BATISTA PINHEIRO, 
RUI JORGE CONCEIÇÃO FERREIRA, LINO MARQUES PEREIRA, JOAQUIM AUGUSTO 
DIAS SERRA 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º3072/99 Pelo Sr. Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA, foi apresentada a seguinte questão. 

Considerando que a abertura da Travessa que liga o Largo 5 de Outubro à Rua D. 
Dinis tem o maior interesse para os comerciantes da zona proponho que mesma passe a 
manter-se nesta situação com carácter permanente. 

Mais proponho que a mesma travessa seja equipada com iluminação conveniente e 
se encetem diligências que conduzam ao reboco da parede do edifício ponteiro ao Banco de 
Portugal, que se mostra muito degradado, e que se proponha à Comissão de Toponímia que 
se atribua àquela via o nome de “Travessa do Banco de Portugal”. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que a decisão da abertura da travessa nesta 
quadra natalícia, serviu também para se verificar da sua utilidade, tendo já conhecimento de 
reacções positivas por parte dos Comerciantes da Rua D. Dinis. 

Informou ainda não entender dado tratar-se de uma acção executada. Quanto ao 
nome da Travessa a sugestão apresentada deverá ir à Comissão de Toponímia para análise. 

** 

N.º3073/99 Pelo Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA, foi apresentada a seguinte questão. 

Quer saber, pela terceira vez, o porque é que o muro de suporte de terras, junto ao 
prédio da Marquês de Pombal ainda não tem gradeamento de protecção. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que vai verificar o que se passa. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º3074/99 PROC.º N.º 860/91 - (fl. - 158) 
De FRANCISCO QUINTA FERNANDES, residente no Beco da Cerveira, freguesia 

de Marrazes, acompanhado de uma exposição do requerente solicitando a revogação do ponto 
n.º 4 da deliberação tomada em reunião de 13/10/99, e referente ao muro confinante com a via 
pública. 

A Câmara, depois de analisar a exposição do requere nte, e tendo em conta a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 07/12/99, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 

1.º informar o requerente de que, para efeitos de l icenciamento da moradia 
em causa, deverá no prazo de 30 dias apresentar: 

A) projecto de estabilidade, contemplando os elemen tos arquitectónicos 
alterados; 
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B) termo de responsabilidade pelo projecto de estab ilidade, projecto de gás 
e estudo de isolamento térmico, de acordo com a Por taria n.º 1115-A/94, de 15 de 
Dezembro (anexo IV); 

C) certificado da Direcção Geral de Energia do auto r do projecto de gás, 
actualizado; 

Mais delibera, no que se refere à legalização do mu ro confinante com a via 
pública, manter o ponto n.º 4 da deliberação tomada  em reunião de 13/10/99, e informar 
de que deverá apresentar os elementos necessários d e forma a cumprir com as 
condições impostas. 

** 

N.º3075/99 PROC.º N.º 1847/91 (fl. - 412) 
De SESAGEST-PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.,  com sede na Rua 

João Mendonça 505 – Senhora da Hora, Matosinhos, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações de unidade comercial de dimensão relevante para instalação de Loja WORTEN, 
Loja SPORT ZONE e Loja AUTO CENTER, acompanhado de uma exposição apresentada pela 
firma requerente, solicitando: 

a) a suspensão da apreciação das alterações referentes às lojas Worten e Sport 
Center; 

b) a aprovação da alteração referente à loja Auto Center. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/99, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto na alínea b) do n.º 1 do artigo 
63º e n.º 2 do artigo 48º 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,  em virtude de: 

1.º não ser apresentada autorização prévia da Direc ção Geral do 
Comércio e da Concorrência para modificação do esta belecimento conforme exigido 
pelo artigo 4º do Decreto-lei 218/97 de 20 de Agost o; 

2.º não ser apresentado o parecer da Comissão de Co ordenação Regional em 
relação à modificação do estabelecimento tal como é  exigido pelo artigo 
14º do Decreto-Lei acima referido; 

3.ºa autorização do autor do projecto inicial só po der ser considerada para a 
alteração da loja Worten, já que só este projecto é  que foi subscrito pela 
Sra. Arquitecta Patrícia Matias. 

Mais delibera esclarecer a firma requerente, que a pretensão poderá ser 
reanalisada, logo que sejam apresentados os element os em falta, ficando ainda sujeita 
ao parecer do Serviço Nacional de Bombeiros. 

** 

N.º3076/99 PROC.º N.º 284/94 - (fl. - 126) 
De PAULO JORGE FONTE DA SILVA, residente na Rua de Leiria, n.º 43-r/c F.te, 

referente ao pedido de reanálise do processo para concessão de nova licença para conclusão 
de uma moradia, sita no lugar e freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, autorizar a emissão de nova licença, p ara a conclusão da moradia acima 
referida. 

** 

N.º3077/99 PROC.º N.º 403/96 - (fl. - 450) 
De CASIMIRO & COELHO LDA, com sede na Rua S. Miguel, Lote 1 – 2.º Esq.º, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
bloco misto, situado no Lote 53 – Urbanização Nova Leiria, 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no bloco 
acima referido, devendo apresentar projectos de esp ecialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º3078/99 PROC.º N.º 675/96 - (fl. - 230) 
De PEREIRAS & COSTA, LDA., com escritório em Carvalhal d’Além – S. Simão de 

Litém, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura/licenciamento de alterações a 
levar a efeito no bloco habitacional sito no Lote 12 em Almoínha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no bloco 
habitacional acima referido e, autorizar o respecti vo licenciamento, devendo os materiais 
a aplicar cumprir com o disposto no Decreto-Lei 64/ 90 de 21 de Fevereiro e restante 
legislação em vigor. 

** 

N.º3079/99 PROC.º N.º 192/97 - (fl. - 351) 
De NEVES & VINHAS LDA, com sede na Rua Cidade de Olivença, n.º 11, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
edifício de habitação, comércio e escritórios, situado na Avenida Marquês de Pombal, Lote 1, 
freguesia de Leiria. 

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 das  alterações a levar a efeito no bloco 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º criar antecâmara na cave entre o espaço de arma zém e o espaço de 
estacionamento, de acordo com o disposto no Decreto  Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

2.º indicar a localização da conduta de fumos na pl anta do piso 0 (zero), 
relativamente à pastelaria; 

3.º reformular o projecto de arquitectura relativam ente à largura do patamar 
junto ao elevador proposto no piso 0 (zero), de aco rdo com o disposto no art.º 32º do 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

4.º instalar lavatório junto à entrada da cozinha d estinado ao pessoal, de 
acordo com o disposto no Decreto Regulamentar n.º 3 8/97, de 25 de Setembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, d e 1 de Abril; 

5.º apresentar projectos de especialidade relativam ente às alterações 
propostas no prazo de 180 dias, incluindo projecto electromecânico de elevador e 
projecto de isolamento acústico. 

** 

N.º3080/99 PROC.º N.º 766/97 - (fl. - 339) 
De GUERGIL – CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS  LDA, com 

sede na Urbanização Encosta, Lotes 14 e 15, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco habitacional e comercial. Situado no Lote 
2 – Vale de Lobos - Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no bloco 
acima referido, devendo apresentar projectos de esp ecialidade no prazo de 180 dias. 
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N.º3081/99 PROC.º N.º 1065/97 - (fl. - 202) 
De AUGUSTO DE JESUS DUARTE, residente na Rua Machado Santos, n.º 27-2º 

esq.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
moradias geminadas em propriedade horizontal, a levar a efeito em Sirol, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  moradias acima referidas, 
condicionado a: 

1.º que a estrutura, cobertura sejam comuns de modo  a garantir o Código 
Civil, dado serem em propriedade horizontal ou, em alternativa apresentar destaque sem 
interferir com Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional e, garantindo os 
índices individualmente; 

2.º garantir um lugar de estacionamento no exterior , em espaço a ceder ao 
domínio público; 

3.º que não divida o terreno em Reserva Agrícola Na cional e Reserva 
Ecológica Nacional; 

4.º que a rampa diste no mínimo 5m ao eixo do camin ho; 
5.ºque previamente à emissão da licença seja aprese ntada certidão da 

Conservatória rectificada, de acordo com as áreas a  ceder ao domínio público, devendo 
as mesmas ser devidamente infra-estruturadas; 

6.º apresentar os projectos de especialidade no pra zo de 180 dias. 

** 

N.º3082/99 PROC.º N.º 1640/97 - (fl. - 309) 
De RAMIRO MARIA PEREIRA GUARDA, residente na Rua Principal, n.º 150 – 

Caxieira, freguesia de Santa Eufémea, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco misto, situado na Rua da Sobreira – 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no bloco 
acima referido, devendo apresentar projectos de esp ecialidade relativamente às 
alterações efectuadas em projecto, no prazo de 180 dias. 

** 

N.º3083/99 PROC.º N.º 949/98 - (fl. – 64) 
De MANUEL DE JESUS CASALINHO , residente na Rua Central – Feijão, 

freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura um pavilhão destinado a armazém 
e muro, a levar a efeito em Verdeiros – Madalena, freguesia de Colmeias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/12/99, e parecer emitido pela 
Junta de Freguesia, delibera, por unanimidade, cons iderar o empreendimento de 
indiscutível interesse Municipal, nos termos da alí nea c) do n.º 2 do art.º 62º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, e aprovar o respectivo projecto de 
arquitectura, condicionado ao seguinte: 

1.º a que o processo obtenha novamente parecer favo rável da Cenel, face à 
correcção apresentada da implantação; 

2.º rectificar as zonas de estacionamento, por form a a não colidir com a 
Reserva Ecológica Nacional; 
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3.º rectificar os elementos relativamente ao muro, por forma a deixar livre o 
caminho a Sul, garantir o afastamento mínimo de 5,0 0 m ao eixo da vis (topo) e uma 
altura máxima de 1.50 m, não podendo o mesmo interf erir com a Reserva Ecológica 
Nacional; 

4.º apresentar no prazo de 180 dias as rectificaçõe s indicadas nos pontos 
anteriores, Certidão da Conservatória do Registo Pr edial com os prédios unificados e, os 
respectivos projectos de especialidade. 

** 

N.º3084/99 PROC.º N.º 96/99 - (fl. - 75) 
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, a levar a efeito no Lote 36 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar os elementos de projecto (gráficos e  escritos) devidamente 
assinados pelo técnico responsável; 

2.º cumprir o disposto no loteamento relativamente à cota de soleira prevista 
para o r/c; 

3.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; 

4.º rectificar os muros de vedação, visto que a cot a de soleira não está de 
acordo com o loteamento, assim como indicar os perf is originais do terreno; 

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

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

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

9.º apresentar no prazo de 180 dias: 
a) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de construção, 

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 
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N.º3085/99 PROC.º N.º 97/99 - (fl. - 74) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Av. Marquês de 

Pombal, Lote 4 r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia em banda, a levar a efeito no Lote 37 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir o disposto no loteamento relativamente à cota de soleira prevista 
para o r/c; 

2.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; 

3.º rectificar os muros de vedação, visto que a cot a de soleira não está de 
acordo com o loteamento, assim como indicar os perf is originais do terreno; 

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

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

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

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

8.º apresentar no prazo de 180 dias: 
b) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de construção, 

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º3086/99 PROC.º N.º 98/99 - (fl. - 74) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Av. Marquês de 

Pombal, lote 4 r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia em banda, a levar a efeito no Lote 38 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir o disposto no loteamento relativamente à cota de soleira prevista 
para o r/c; 

2.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; 

3.º apresentar memória descritiva completa, relativ amente à caracterização 
de materiais, de acordo com o Decreto-Lei 64/90, de  21 de Fevereiro; 
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4.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; 

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

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

7.º apresentar no prazo de 180 dias: 
c) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade;  
8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de construção, 

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º3087/99 PROC.º N.º 99/99 - (fl. - 74) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Av. Marquês de 

Pombal, Lote 4 r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia em banda, a levar a efeito no Lote 39 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir o disposto no loteamento relativamente à cota de soleira prevista 
para o r/c; 

2.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; 

3.º rectificar os muros de vedação, visto que a cot a de soleira não está de 
acordo com o loteamento, assim como indicar os perf is originais do terreno; 

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

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

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

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

8.º apresentar no prazo de 180 dias: 
d) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
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9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º3088/99 PROC.º N.º 100/99 - (fl. - 73) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Av. Marquês de 

Pombal, Lote 4 r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia em banda, a levar a efeito no Lote 40 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir o disposto no loteamento relativamente à cota de soleira prevista 
para o r/c; 

2.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; 

3.º rectificar os muros de vedação, visto que a cot a de soleira não está de 
acordo com o loteamento, assim como indicar os perf is originais do terreno; 

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

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

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

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

8.º apresentar no prazo de 180 dias: 
e) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de construção, 

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º3089/99 PROC.º N.º 101/99 - (fl. - 74) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Av. Marquês de 

Pombal, Lote 4 r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia em banda, a levar a efeito no Lote 41 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
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 rectificar os muros de vedação, dado que não ac ompanham a topografia 
do lote, e acordo com o levantamento topográfico co nstante no processo de loteamento, 
assim como indicar os 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, devendo-se prever patamar no r /c junto ao acesso à cave, por 
questões de segurança; 

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

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

7.º apresentar no prazo de 180 dias: 
f) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de construção, 

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º3090/99 PROC.º N.º 102/99 - (fl. - 74) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Av. Marquês de 

Pombal, Lote 4 r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia em banda, a levar a efeito no Lote 42 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar os elementos de projecto (gráficos e  escritos) devidamente 
assinados pelo técnico responsável; 

2.º cumprir o disposto no loteamento relativamente à cota de soleira prevista 
para a cave; 

3.º rectificar os muros de vedação, visto não estar em devidamente 
compatibilizados com a topografia do lote, de acord o com o levantamento topográfico 
constante no processo de loteamento, assim como ind icar os perfis originais do terreno; 

4.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, tal como 
as rectificações solicitadas no ponto anterior; 

5.º apresentar memória descritiva completa, relativ amente à caracterização 
de materiais, de acordo com o Decreto-Lei 64/90, de  21 de Fevereiro; 
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6.º dar cumprimento aos art.º s 15º e 45º do Regula mento Geral das 
Edificações Urbanas, devendo-se prever patamar no r /c junto ao acesso à cave, por 
questões de segurança; 

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

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

9.º apresentar no prazo de 180 dias: 
g) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de construção, 

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º3091/99 PROC.º N.º 103/99 - (fl. - 73) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Av. Marquês de 

Pombal, Lote 4 r/c d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia em banda, a levar a efeito no Lote 43 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  02/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir o disposto no loteamento relativamente à cota de soleira prevista 
para cave; 

2.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; 

3.º rectificar os muros de vedação, visto não estar em devidamente 
compatibilizados com a topografia do lote, de acord o com o levantamento topográfico 
constante no processo de loteamento, assim como ind icar os perfis originais do terreno; 

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

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

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

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

8.º apresentar no prazo de 180 dias: 
h) duas colecções de elementos rectificativos do pr ojecto de 

arquitectura, uma para instrução do processo e outr a para 
actualização do duplicado, destinado a autenticação , a devolver no 
acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
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9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

N.º3092/99 PROC.º. N.º 194/99 - (fl. - 39) 
De MOISÉS CARREIRA FERREIRA,  residente na Rua do Barro da Ponte – 

Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/12/99, 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 Os elementos apresentados não são esclarecedore s no que se 
refere ao proposto já que no requerimento apresenta do é referido a aprovação de bloco 
habitacional, na memória descritiva n.º 2 é referid o que se pretende a desanexação de 
parcela de terreno, e nos projectos de especialidad e já apresentados (rede de gás) é 
indicado projecto de loteamento; 

1.1 o proposto face ao projecto apresentado e indic ado na memória 
descritiva relativamente à parcela de 2690m2 e indi cada a desanexar, não cumpre com o 
disposto no art.º 47º do Regulamento do Plano Direc tor Municipal, no que se refere ao 
índice de construção que não poderá ser superior a 0,50; 

2.º a tipologia da solução proposta não se enquadra  relativamente à 
cércea e volume no local, considerando-se de admiti r a possibilidade de construção de 
dois pisos acima do solo; 

2.1 o proposto não cumpre com o disposto no art.º 4 7º do Regulamento 
do PDM, no que se refere à altura da construção que  não poderá ser superior a 9.5m; 

3.º o alçado nordeste não se encontra representado na totalidade 
(faltando zona do fosso junto ao arruamento), soluç ão que não se considera enquadrada 
no local, relativamente ao seu enquadramento urbano ; 

4.º com base nos elementos apresentados, o projecto  não se enquadra 
na topografia do terreno nomeadamente a tardoz do e difício, não sendo indicado no 
corte AB o limite da totalidade da propriedade a Po ente; 

5.º o projecto não cumpre com o seguinte: 
5.1 Regulamento Geral das Edificações Urbanas, rela tivamente a: 
5.1.1 art.º 70º, no que se refere aos corredores de  circulação (r/c e 1º 

andar) que não poderão ter largura inferior a 1.10m ; 
5.1.2 art.º 87º, no que se refere à ventilação dos W.C. interiores; 

5.2 Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, rela tivamente a: 
5.2.1 art.º 38º, no que se refere à guarda de prote cção na cobertura; 

5.2.2 art.º 32º, no que se refere às escadas que de vem dar acesso directo 
à cobertura; 

5.2.3 art.º 35º, no que se refere à ventilação dos caminhos de evacuação; 
5.2.4 art.º 47º, no que se refere às disponibilidad es de água e meios de 

extinção de incêndio; 



99.12.09 

CMLeiria/Acta n.º 48 

01973-(15) 

5.3 Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativam ente a: 
5.3.1 art.º 12º, no que se refere às passadeiras de  circulação; 

5.3.2 art.º 15º, no que se refere à câmara corta-fo go, não devendo a menor 
dimensão da mesma ser inferior a 1,40m; 

5.3.3 deverá ainda esclarecer-se o cumprimento do d isposto no Capitulo 
VII, Capitulo VIII, Capitulo XI e Capitulo XII; 

6.º não prevê pré definição da estrutura na cave, n ão devendo a mesma 
interferir com os espaço de circulação e estacionam ento; 

7.º o projecto não garante o cumprimento do dispost o no art.º 1360º do 
Código Civil entre as varandas dos fogos; 

8.º não prevê receptáculos postais de acordo com o disposto no 
Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção 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 a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º3093/99 PROC.º N.º 319/99 - (fl. - 91) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 12 

– Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 4 – Urbanização Quinta do Seixo 
- Guimarota, freguesia de Leiria. 

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 do bloco acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1.º reformular a estrutura indicada para cave, de f orma a garantir espaços de 
circulação de viaturas em condições de segurança; 

2.º prever ventilação da antecâmara nos pisos de es tacionamento, de acordo 
com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

3.º reformular a ventilação proposta para os espaço s de estacionamento, de 
forma a que esta não tenha uma comunicação directa com circulação exterior a norte do 
edifício; 

4.º apresentar memória descritiva quanto à caracter ização de materiais, de 
acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

5.º reformular a iluminação da sala de condomínio, de modo a que a mesma 
não se efectue através de mansarda; 

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 800.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 



99.12.09 

CMLeiria/Acta n.º 48 

01974-(16) 

N.º3094/99 PROC.º. N.º 380/99 - (fl. - 35) 
De MARFILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & FILH OS LDA,  

com sede na Rua do Carmo, n.º 35, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em Sismaria, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/12/99, 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 a memória descritiva difere do projecto apresen tado no que se refere à 
tipologia de fogos do bloco B, devendo a mesma ser rectificada; 

2.º a área indicada para cálculo da estimativa de c usto, não se encontra de 
acordo com as áreas medidas graficamente no project o apresentado (falta bloco B); 

3.º não é apresentada planta da cave para estaciona mento à escala 1/100, 
devendo indicar a totalidade dos lugares de acordo com o definido no Regulamento do 
Plano Director Municipal (41lugares); 

4.º não prevê pré definição da estrutura na cave, n ão devendo a mesma 
interferir com os espaços de estacionamento e circu lação; 

5.º as escadas interiores dos fogos em dúplex dever iam ser dotadas de 
patamar intermédio de acordo com o disposto nos art .ºs 15º e 45º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, devendo os lanços ser de p referência rectos; 

6.º o projecto apresentado não cumpre com o dispost o no Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente a: 

6.1 n.º 2 do art.º 31º, no que se refere à distânci a a percorrer entre a porta da 
habitação e a caixa de escada, que não poderá exced er 15m (r/c); 

6.2 não prevê caminho de evacuação na cobertura ent re o beirado e a 
platibanda (0,60m); 

7.º a memória descritiva e planta da cave a apresen tar, deverão reformular-se 
em relação aos elementos apresentados nomeadamente,  no que se refere ao 
cumprimento do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril , relativamente a: 

7.1 caracterização dos materiais, bem como restante s aspectos 
nomeadamente, relativos ao controlo de poluição de ar (capitulo VII), controlo do fumo 
nos pisos (capitulo VIII), condutas e ductos (capit ulo XI), drenagem de águas residuais 
(capitulo XII), incluindo câmara retentora; 

7.2 as antecâmaras propostas não poderão ter área i nferior a 3m 2, de acordo 
com o disposto no n.º4 do art.º 8º; 

7.3 n.º 1 do art.º 13º, no que se refere à marcação  dos caminhos de 
evacuação; 

7.4 art.º 14º, no que se refere ao número de degrau s que não poderá ser 
inferior a três; 

7.5 não se encontram previstos receptáculos postais  de acordo com o 
disposto no Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 21/98 ,de 4 de Setembro; 

8.º deverá ser apresentada planta do 1º piso do blo co B, já que a 
apresentada corresponde ao 2º piso; 

9.º considera-se ainda que deveria reformular o alç ado principal do bloco B, 
afim de se assegurar o correcto enquadramento estét ico na zona e dadas as 
características do existente; 

10.º deverá ainda apresentar elementos esclarecedor es, no que se refere ao 
arranjos exteriores sobre o terraço da cave, bem co mo quanto à inserção da rampa de 
saída de viaturas na Rua D. Carlos I; 
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11.º deverá apresentar planta de implantação devida mente cotada. 
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 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei 250/94, 
de 15 de Outubro. 

** 

N.º3095/99 PROC.º N.º 469/99 - (fl. - 46) 
De CONSTRUÇÕES DUARTE, SOARES & SOUSA LDA,  com sede em Arroteia, 

freguesia de Souto da Carpalhosa, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 9332, de 15/10/99, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura da legalização de um telheiro e constr ução de muros de vedação no Lote 
57B – Loteamento de S. Romão, freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já referidos 
na deliberação tomada em 15/09/99, transmitida atra vés do ofício n.º 9332, de 15/10/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º3096/99 PROC.º N.º 470/99 - (fl. - 40) 
De CONSTRUÇÕES DUARTE, SOARES & SOUSA LDA,  com sede em Arroteia, 

freguesia de Souto da Carpalhosa, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 8899, de 06/10/99, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura da legalização de um telheiro e constr ução de muros de vedação no Lote 
57A – Loteamento de S. Romão, freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já referidos 
na deliberação tomada em 15/09/99, transmitida atra vés do ofício n.º 8899, de 06/10/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º3097/99 PROC.º. N.º 482/99 - (fl. - 31) 
De OURILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA,  com sede na Rua da Mata 

Nacional, n.º 21, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto 
habitacional, a levar a efeito na Travessa da Mata Nacional, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/12/99, 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: 
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1.º a área indicada no documento de posse não se en contra de acordo 
com o indicado nos elementos gráficos; 

2.º o projecto não acompanha a topografia do terren o (a altura entre a 
cota de soleira e o terreno não deverá ser superior  a 1,00 m); 

3. O projecto não cumpre com o seguinte: 
3.1 n.º 3 do art.º 67º do Regulamento do Plano Dire ctor Municipal, 

nomeadamente no que se refere aos estacionamentos n o exterior do lote, que deverão 
ter acesso contíguo ou directo com o arruamento; 

3.2 art.º 87º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 
nomeadamente no que se refere à ventilação das inst alações sanitárias interiores; 

3.3 Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, rela tivamente a: 
3.3.1 n.º 1 do art.º 18º, nomeadamente no que se re fere às escadas que não 

deverão ser em caracol; 
3.3.2 art.º 22º, no que se refere à disponibilidade  de água e meios de 

extinção de incêndios; 
3.4 Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadame nte no que se refere a: 
3.5 art.ºs 12º e 13º, relativamente aos caminhos de  evacuação e saídas para o 

exterior dos pisos; 
3.5 capitulo VII (controlo de poluição de ar), capi tulo VIII (controlo de fumo 

nos pisos), capitulo XI (condutas e ductos) e capit ulo XII (drenagem de águas residuais). 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

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

** 

N.º3098/99 PROC.º. N.º 590/99 - (fl. - 37) 
De JOAQUIM CASEIRO GONÇALVES,  residente na Rua de Alcobaça, n.º 20, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a 
efeito na Rua das Lameiras - Casal, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/12/99, 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 a solução proposta não se enquadra com as const ruções envolventes, 
relativamente ao tipo de ocupação, cércea e número de pisos;  

2.º os acessos existentes, não estão dimensionados para servir o 
projecto em causa; 

3.º a área indicada no documento de posse, não se e ncontra de acordo com o 
indicado nos elementos gráficos; 

4.º o projecto não cumpre com o Regulamento Geral d as Edificações Urbanas, 
no que se refere a: 

4.1 art.º 62º, relativamente ao afastamento da fach ada posterior à extrema; 
4.2 art.ºs 15º e 45º, relativamente às escadas da c ave, que deverão ser 

dotadas de patamar intermédio; 
5.º o projecto não cumpre com a deliberação de Câma ra tomada em 16/4/97, 

devendo prever sala de condomínio dotada das devida s condições de iluminação e 
ventilação, de acordo com o art.º 15º e n.º 1 do ar t.º 71º do RGEU; 

6.º não cumpre com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 d e Fevereiro, 
nomeadamente no que se refere a: 
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6.1 art.º 22º, relativamente à disponibilidade de á gua e meios de 
extinção de incêndios; 

6.2 n.º 4 do art.º 32º e n.º 4 do art.º 38º, relati vamente à escada de acesso à 
cobertura e guardas de protecção na sua periferia; 

7.º não cumpre com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de  Abril, 
nomeadamente no que se refere a: 

7.1 art. 12º e n.º 2 do art.º 19º, relativamente ao s caminhos de evacuação e 
sentido de abertura das portas da cave (as portas d everão abrir no sentido da saída 
pedonal); 

8.º o projecto não cumpre com o Decreto Regulamenta r n.º 8/90, de 6 de 
Abril, com a redacção dada pelo Decreto Regulamenta r n.º 21/98, de 4 de Setembro, 
devendo prever receptáculos postais (os quais dever ão ter a possibilidade de acesso do 
exterior e junto ao espaço público); 

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 e n.º 2 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º3099/99 PROC.º N.º 843/99 - (fl. - 69) 
De ISABEL FILIPE MARTINS, residente na Rua Emília Silva Carvalho, n.º 10 – 2.º 

d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 68 – Urbanização Belmonte – 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  06/12/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

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

2.º apresentar memória descritiva rectificada no qu e respeita à designação 
dos pisos; 

3.º prever que a porta de acesso à cave no r/chão t enha abertura no sentido 
da fuga, por razões de segurança; 

4.º cumprir com o n.º 2 do art.º 65º do Regulamento  Geral das Edificações 
Urbanas, relativamente ao pé direito mínimo em esca das; 

5.º garantir em obra uma efectiva compartimentação da antecâmara entre 
cave e r/chão, face à eventual comunicabilidade des te espaço com a escada de acesso 
ao piso superior por via do vão proposto, por razõe s de salubridade e de acordo com o 
disposto no art.º. 15º do RGEU; 

6.º garantir em obra que a tiragem de cada aparelho  de combustão se realize 
através de condutas independentes, bem como assegur ar que as mesmas não possuam 
uma inclinação superior a 30º, de acordo com o disp osto no art.º. 112º do RGEU;  

7.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; 

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

Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras Particulares, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 



99.12.09 

CMLeiria/Acta n.º 48 

01978-(20) 

N.º3100/99 PROC.º N.º 1427/99 - (fl. - 15) 
De C.R.S.S. DO CENTRO – SERVIÇO SUB REGIONAL DE LEIRI A – 

INTERNATO MASCULINO, com sede na Rua Nossa Senhora do Amparo, n.º 13, freguesia de 
Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da recuperação de uma moradia, situada na 
Rua Nossa Senhora do Amparo, n.º 13, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/12/99, delibera, por 
unanimidade, emitir parecer favorável ao projecto d e arquitectura da recuperação da 
moradia acima referida, condicionado à observância da legislação de segurança contra 
incêndios e do Decreto Lei n.º 123/97, de 22 de Mai o (acessibilidade de pessoas com 
mobilidade condicionada). 

Mais delibera, dar conhecimento da presente deliber ação ao Gabinete de 
Apoio Técnico e Centro Regional de Segurança Social . 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º3101/99 PROC.º INF. N.º 130/99 - (fl. – 11) 
De LIMURBE – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LD.ª , com sede em 

Reguengo do Fétal – Batalha, referente ao pedido de viabilidade de construção, a levar a efeito 
na Rua Adelino Amaro da Costa, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 09/12/99 , delibera, por unanimidade, 
informar ser viável a pretensão, condicionada ao se guinte: 

1.º cumprir com as condições impostas no parecer em itido pela equipa que 
se encontra a elaborar o Plano de Pormenor do Arrab alde da Ponte (do qual deverá ser 
dado conhecimento ao requerente); 

1.º a parcela de terreno que se situa a Sul da Aven ida Amaro da Costa, 
deverá ser objecto de uma operação de loteamento, n os termos da legislação em vigor, 
atendendo a que se prevê a constituição de 3 lotes independentes, devendo ficar sujeita 
às condições que vieram a ser estabelecidas pelas e ntidades a consultar em sede de 
loteamento. 

** 

N.º3102/99 PROC.º INF. N.º 168/99 - (fl. - 2) 
De JOAQUIM ASCENSO RITA, residente na Rua de Leiria, n.º 35, freguesia de 

Monte Real, referente ao pedido de viabilidade de construção, a levar a efeito no local acima 
referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares de  06/12/99, delibera, por 
unanimidade, informar o seguinte: 

1.º não é especificado o que se pretende construir no local no que se 
refere a áreas de construção e volumetria, não se e ncontrando ainda o pedido de 
informação instruído nos termos da Portaria n.º 106 4/97, de 21 de Outubro; 

2.º verifica-se a existência no local de uma unidad e hoteleira com 
instalações complementares de apoio, carecendo qual quer alteração a efectuar na 
mesma de parecer e aprovação da Direcção Geral de T urismo, nos termos do disposto 
no Decreto Lei n.º 445/91 de 20 Novembro, com a red acção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, Portaria n.º 1064/97, de 21 de Outubro e Decreto Lei n.º 167/97, 
de 4 de Julho; 
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3.º considera-se ainda, e de acordo com o tipo de o cupação existente 
no local, que poderá eventualmente prever-se a ampl iação da construção existente junto 
à Rua de Leiria, garantindo os alinhamentos e cérce as das construções adjacentes, 
devendo o projecto a apresentar cumprir com o dispo sto no art.º 73º do Regulamento do 
Plano Director Municipal 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º3103/99 PROC.º V.H. N.º 10/99 - (fl. - 4) 
Acompanhado de uma participação da POLICIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 

LEIRIA,  referente ao estado de ruína de um edifício situado na Praceta Manuel António Ribeiro 
– Leiria Gare, freguesia de Marrazes, e no qual deflagrou um incêndio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 238/99, de 17 de Novembro, delibera , por unanimidade, mandar notificar 
ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do art. º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, o Sr. Filipe da Costa Neves, residente na  Rua Valverde, n.º 10 lugar e 
freguesia de Marrazes, proprietário do imóvel acima  referido, para no prazo de 15 dias, 
proceder à demolição do resto da cobertura e pavime nto do edifício onde deflagrou um 
incêndio, assim como proceder à remoção do respecti vo entulho. 

Mais delibera, não haver lugar à audiência do inter essado, ao abrigo da alínea 
a) do n.º 1 do art.º 103º do Código do Procedimento  Administrativo, por se considerar 
uma situação urgente, pelo facto de oferecer perigo  para a saúde pública. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
N.º3104/99 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º3105/99 PROC.º LOT. N.º 13/82 (fl.940) 
De Afonso Ferreira da Silva Pereira, acompanhado de um pedido de alterações de 

ROSA FERNANDA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA , residente no lote 19 da Urb. dos 
Camarinhos, para os lotes 37 e 38 do mesmo loteamento e de que é proprietária. 

A referida alteração consiste na junção dos lotes 37 e 38 ficando a designar-se por 
lote 37, em que a área do lote, área de implantação e área de construção são a soma das 
respectivas áreas anteriormente definidas para aqueles dois lotes (37 e 38). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 6.12.99 delibera por u nanimidade, aprovar a alteração 
pretendida, condicionada à apresentação da autoriza ção de 2/3 dos proprietários dos 
lotes e fracções constituídos, uma vez que as já ap resentadas são insuficientes. 

** 
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N.º3106/99 PROC.º LOT. N.º 14/83 (fl.254) 
De ANTÓNIO ANTUNES DE SOUSA E OUTROS,  residente em Boavista, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo informando que o valor das 
infraestruturas por executar no loteamento sito na Quinta dos Capuchos, freguesia de Leiria, é 
de esc.: 2.244.944$00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 30.11.99 delibera por unanimidade, comunicar aos 
promotores que poderão liquidar a importância de Es c. 2.244.944$00, de modo a que 
possa ser cancelada a Garantia Bancária existente e  cesse assim a sua responsabilidade 
na execução das infra-estruturas em falta no loteam ento sito na Quinta dos Capuchos, 
freguesia de Leiria. 

** 

N.º3107/99 PROC.º LOT. N.º 27/88 (fl.170) 
De FRANCISCO FERREIRA NUNES,  residente em Cercal – Espite, requerendo a 

aprovação do projecto de alterações apresentado para a introdução de caves destinadas a 
estacionamento nos lotes 4, 5, 6, 7 e 8 do seu loteamento em Moinhos da Barosa, cuja área 
corresponde à área de implantação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 6.12.99 delibera por u nanimidade, aprovar as alterações 
pretendidas, ficando a emissão do aditamento ao alv ará condicionada à apresentação de 
autorização escrita de mais um proprietário dos lot es, de modo a perfazer os 2/3, em 
conformidade com o estipulado no n.º 3 do Art.º 36º  do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de 
Novembro e Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de Dezembro . 

** 

N.º3108/99 PROC.º LOT. N.º 39/93 
De MARTINS & GAMEIRO LDª E OUTROS,  com sede na Av. Marquês de Pombal, 

lote 4 r/c em Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo 
relativamente a um esclarecimento apresentado quanto à definição da área de implantação no 
seu loteamento sito em Casais dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 6.12.99 delibera por u nanimidade, aprovar os 
esclarecimentos ao Regulamento do loteamento em cau sa, apresentados pelos 
promotores em 31.8.99. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

FURTO NA PISCINA MUNICIPAL DE LEIRIA – REQUERENTE–A NTÓNIO DA FONSECA 
CLEMENTE FROIS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO PELOS DANOS  RESULTANTES DO 
FURTO(DA-13-3)  
N.º3109/99 Na sequência da deliberação tomada em reunião de 99/05/26, depois de efectivada 
a audiência prévia dos interessados nos termos e para os efeitos do estipulado nos Art.ºs 100º. 
e 101º. do Código do Procedimento Administrativo, foi presente à Câmara o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado da carta datada de 99/07/26, na qual o Sr. 
António da Fonseca Clemente Frois na qualidade de pai de Eduardo Manuel Frois Clemente, 
solicita à Câmara a indemnização referente aos danos resultantes do furto ocorrido na Piscina 
Municipal de Leiria, em 3 de Março de 1999. 

A Câmara tendo por base os fundamentos constantes d a informação jurídica 
n.º 35/99, de 23 de Abril, anexa ao respectivo proc esso, delibera, por unanimidade, não 
atribuir qualquer indemnização por concluir  pela n ão imputação de responsabilidade 
civil ao Município  pela lesão patrimonial invocada  pelo Sr. António Frois. 

** 

RECTIFICAÇÃO “ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO” (DA 48)  
N.º3110/99 A deliberação N.º 2992/99 da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 99/11/24, 
contém imprecisões que importa rectificar : 

Assim onde se lê  “... Conferência de S. Vicente de Paulo das Cortes – 
Subsídio para despesas extraordinárias de apoio a famílias carenciadas – 200.000$00 ...”, 
deve ler-se ,”...Conferência de S. Vicente de Paulo das Cortes – subsídio para despesas 
extraordinárias de apoio a famílias carenciadas – 3.300.000$00 a pagar em prestações ...” 

A Câmara delibera proceder à respectiva rectificaçã o 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º3111/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a nove de Dezembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 1.040.470.537$00 sendo de Operações 
Orçamentais 932.529.517$00 e de Operações de Tesouraria 107.941.020$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 17 AO PLANO DE 1999 (2) 
N.º3112/99 Presente a 17ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, importando 
as deduções em 403.070 como os reforços em 178.970 contos. 

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

** 
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ALTERAÇÃO N.º 20 AO ORÇAMENTO DE 1999 
N.º3113/99 Presente a 20ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, importando 
tanto as deduções com os reforços em 450.400 contos. 

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

** 

EXECUÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10 DE DEZEMBRO  DE 1997 – 
TRANSFERÊNCIAS PARA FREGUESIAS – MILAGRES E REGUEIR A DE PONTES 
N.º3114/99 A Câmara Municipal de Leiria, na sua reunião de 11 de Dezembro de 1997 aprovou 
a atribuição de apoio financeiro a diversas juntas de freguesia «por obras realizadas». A 
deliberação não apresentava qualquer fundamentação legal e a fundamentação de facto 
sustentava-se na nas obras realizadas em abstracto pelas juntas de freguesia. 

 Os apoios concedidos não tiveram qualquer consequência financeira no ano de 
1997, não tendo também sido evidenciados na Conta da Gerência desse ano. No entanto, logo 
em 1998, as diversas juntas de freguesia, com excepção das Juntas de Freguesia de Milagres 
e de Regueira de Pontes, reclamaram o pagamento dos encargos assumidos na gerência 
anterior.  A Câmara, considerando que as freguesias, embora sem protocolos de delegação de 
competências, haviam de facto realizado diversas obras da competência do município, a 
solicitação, na altura, da Câmara Municipal e entendendo que assim se garantia a defesa do 
interesse público, assumiu os encargos reclamados cabimentando, liquidando e pagando os 
ditos encargos. 

 Em resultado da Auditoria Financeira efectuada por iniciativa da Câmara Municipal, 
realizada por uma entidade independente, concluiu-se que o Município era devedor à Junta de 
Freguesia de Milagres, em 7.000 contos, e à Junta de Freguesia de Regueira de Pontes, em 
6.700 contos. Esta conclusão integrou o Relatório da Auditoria aprovado pela Câmara através 
da deliberação n.º  1716/99, de 7 de Julho. 

 Analisado o assunto, a Câmara, dando cumprimento a o n.º 4 do art.º 28.º do 
Decreto-Lei n.º 341/83, de 21 de Julho, delibera po r unanimidade dar satisfação ao 
encargo e autorizar o respectivo pagamento. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3) 24-20 
N.º3115/99 Presente o requerimento de ALBERTO GONÇALVES SABINO , residente em 
Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de música ao vivo, 
no Café Restaurante Dallas, sito em Estrada da Nazaré, Cerca, Maceira, para os dias 10, 11, 
12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 de Dezembro de 1999. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar: 
1- A realização dos referidos espectáculos, devendo  para o efeito pagar a 

taxa relativa ao licenciamento na importância de 5. 661$00 bem como promover o seu 
encerramento até às 2 horas, ficando a encargo do r equerente a limpeza do recinto na 
área abrangente; 

2- Fazer respeitar os limites previstos no n.º da a ctual redacção do art.º 21º 
do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3 Comunicar ao Governo Civil e à GNR. para reforçar  o patrulhamento; 
4- Comunicar ao Delegado da Direcção-Geral de Acção  Cultural no Distrito 

de Leiria. 
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PUBLICIDADE – ANTÓNIO MATIAS BERNARDINO (3) 24-16 ( 3) 24-16 
N.º3116/99 Presente o pedido de ANTÓNIO MATIAS BERNARDINO , residente na Rua da 
Filarmónica, 10, Arrabal, solicitando autorização para instalação de um painel publicitário, a 
colocar na Rua de Tomar, 57, Cardosos, freguesia de Arrabal. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar o re querente nos termos dos 
artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Admin istrativo, aprovado pelo Dec-Lei 
n.º  6/96, de 31/1, da intenção da Câmara indeferir  a pretensão, com base no parecer do 
ICERR, que deverá ser transmitido ao requerente. 

** 

PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª (3) 24-16 
N.º3117/99 Presente o pedido da Firma ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª ., com sede em 
Rua Figueira da Foz, 29, Arzila – Coimbra, solicitando autorização para instalação de um painel 
publicitário, a colocar na  E.N. 113, Ponte  dos Pousos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento com base nos 
pareceres do DU. e ICERR. 

** 

PUBLICIDADE – ARTE & MEIOS – PUBLICIDADE, LD.ª (TL)  24-16 
N.º3118/99 Presente o pedido da Firma ARTE & MEIOS –PUBLICIDADE, LD.ª, com sede na 
Rua Figueira da Foz, 29, Arzila – Coimbra, solicitando autorização para colocar um painel 
publicitário no cruzamento da Rua Vale Sepal com os Pousos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar a re querente nos termos dos 
artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Admin istrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei 442/91 de 15/11, com as alterações introduzidas  pelo Decreto-Lei 6/96 de 31/1, da 
intenção da Câmara indeferir a pretensão, com base no parecer do DU. e ICERR, que 
deverá ser transmitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD. ª (3) 24-16 
N.º3119/99 Presente o pedido da Firma CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª. , 
com sede em Estrada de Coselhas – Edif. Vale Leitão, Lote B – 1º d.º. – Coimbra, solicitando 
autorização para colocar um painel publicitário na Estrada Nacional 1, Alto do Vieiro, (entre 
Opel e Bombas), freguesia de Parceiros. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ,notificar a r equerente nos termos dos 
artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Admin istrativo, aprovado pelo Decreto-
Lei 6/96 de 31/1, da intenção da Câmara indeferir a  pretensão, com base no parecer do 
ICERR, que deverá ser transmitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – CALORLIZ – SISTEMAS DE AQUECIMENTO CE NTRAL, LD.ª (3) 24-16 
N.º3120/99 Presente o pedido da Firma CALORLIZ – SISTEMAS DE AQUECIMENTO 
CENTRAL, LD.ª.,  com sede em Urb. Casais de S. Romão – Leiria, solicitando autorização para 
colocação de um letreiro publicitário, nas suas viaturas de marca Renault com as matrículas: 
36-36-OI Master e 53-32-OF Clio. 

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

** 
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PUBLICIDADE – RECLAMAÇÃO (3) 24-16  
N.º3121/99 Em análise o processo referente a uma reclamação da existência de vários 
dispositivos publicitários na Av. Heróis de Angola, desta cidade, pertencentes a Alves & Nunes, 
Lda., do qual consta a Participação n.º 2216, dos Serviços de Fiscalização Municipal,  por não 
se encontrarem devidamente licenciados. 

A Câmara depois de analisar o processo, delibera, p or unanimidade, notificar 
a  referida firma nos termos dos artigos 100º e 101 º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º. 442/ 91, de 15/11, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º. 6/96, de 31/01, da intenção da Câmara ordenar a 
remoção dos dispositivos publicitários, por não est arem licenciados. 

** 

PUBLICIDADE – PUBLICIDADE ILEGAL (TL) 24-16 
N.º3122/99 Presente a informação dos Serviços de Fiscalização referente à existência de 3 
placas indicativas, com os dizeres “Mcdrive” e “McDonald’s”  pertencentes à SuperMenu, 
sociedade Refeições Ligeiras, Lda., sem possuírem a respectiva licença. 

A Câmara depois de analisar o processo, delibera, p or unanimidade, notificar 
a referida firma nos termos dos artigos 100º e 101º  do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.º. 442/ 91, de 15/11, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º. 6/96, de 31/01, da intenção da Câmara ordenar a 
remoção das placas indicativas, por não estarem lic enciadas. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ESTATUTO DO PESSOAL (D.L. 514/99 DE 24/11) – EQUIPA RAÇÃO DO PESSOAL 
DIRIGENTE DOS SMAS  
N.º3123/99 Nos termos do n.º 2 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, o 
cargo de director-delegado dos serviços municipalizados é equiparado a director municipal 
(com equiparação a director-geral) ou a director de departamento municipal (com equiparação 
a director de serviços), competindo à assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, 
estabelecer a equiparação. 

 O cargo de director de departamento municipal só pode ser criado quando o cargo 
de director-delegado for equiparado a director municipal (n.º 3 do art.º 3.º do DL n.º 514/99, de 
24/11). O Município de Leiria preenche os requisitos do n.º 2 do art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 
514/99, de 24 de Novembro, para criação do cargo de director municipal. 

 Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Leiria, pelo ofício n.º 
8639, de 1999.12.06, comunicaram à Câmara que o cargo de director-delegado dos SMAS tem 
tido equiparação a director-geral e que do seu quadro de pessoal constam ainda os cargos 
dirigentes de directores de departamento municipal e de chefes de divisão municipal. 

 Os SMAS solicitam à Câmara a elaboração de uma proposta para equiparação do 
cargo de director-delegado a director municipal a fim de ser submetida à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, concordar com o 
solicitado pelo Conselho de Administração dos SMAS e propor à Assembleia Municipal a 
equiparação do cargo de director-delegado dos servi ços municipalizados a director 
municipal, nos termos do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 5 14/99, de 24 de Novembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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VOTO DE PESAR (39.4) 
N.º3124/99 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, ao Sr. José Ma ria Ferreira da Cunha, funcionário 
desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua Mãe  ocorrido no dia 2 de Dezembro de 
1999, tendo a Câmara, deliberado, por unanimidade, concordar. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ESCRITURA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA P ARCELA DE TERRENO 
COM A ÁREA DE 613,60 M2, SITA EM VALE GRANDE – POUS OS 
N.º3125/99 A Câmara delibera, por unanimidade, que para efeitos de valores patrimoniais, 
se proceda à avaliação da referida parcela de terre no. 

** 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA “ASSOC IAÇÃO LAR EMANUEL” 
N.º3126/99 A Câmara delibera, por unanimidade, que para efeitos de valores patrimoniais, 
se proceda à avaliação da referida parcela de terre no. 

** 

ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DO NERLEI – 
NÚCLEO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE LEIRIA 
N.º3127/99 Presente o processo administrativo relativo à cedência do direito de superfície 
sobre uma parcela de terreno ao NERLEI. 

A Câmara, depois de analisar o assunto mencionado e m epígrafe e tendo em 
conta as deliberações tomadas pela Câmara Municipal  de Leiria em suas reuniões de 
06.12.91, 10.01.92, 25.06.93, 30.07.93, 08.10.93 e pela Assembleia Municipal de Leiria em 
suas sessões de 28.02.92 E 28.09.93, bem como o dis posto nos art.º s 21º e seguintes da 
Lei n.º 2:030, de 22 de Junho de 1948 e, subsidiari amente, as disposições do Código 
Civil, na parte relativa ao direito de superfície, delibera, por unanimidade, enviar ao 2.º 
Cartório Notarial de Leiria, os documentos necessár ios para a celebração da escritura de 
constituição do direito de superfície a favor do NE RLEI, sobre a parcela de terreno a 
seguir identificada: 

- parcela de terreno, com a área de 5.000 metros quad rados, com o valor de 
30.000.000$00 que destaca do prédio rústico, sito n a freguesia de Leiria, 
do concelho de Leiria, descrito na 1.ª Conservatóri a do Registo Predial de 
Leiria, sob o número 63694, fls. 3 v.º, do livro B – 176, com o registo 
número 17881, G-20, fls. 8 v.º, em vigor, e inscrit o na matriz predial rústica 
da freguesia de Leiria, sob o número 248, a qual pa ssa a constituir prédio 
distinto, devidamente assinalada em planta e demarc ada no local, ficando 
a confrontar do norte, do sul, do nascente e do poe nte com a Câmara 
Municipal de Leiria. 

Mais delibera que da referida escritura pública con ste o seguinte: 
1- na parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de superfície, 

encontra-se construído um pavilhão destinado à divu lgação das 
capacidades e potencialidades da indústria da regiã o e instalações 
polivalentes para apoio à actividade industrial, fo rmação e informação. 

2- O prazo de duração do direito de superfície cedi do é de cinquenta anos, 
podendo ser prorrogado por igual período de tempo, se nisso estiverem 
de acordo o proprietário e o superficiário. No caso  de qualquer das partes 
querer evitar a prorrogação automática, deve avisar  o outro contraente 
com a antecedência mínima de um ano em relação ao t ermo do prazo da 
cedência. 
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3- O NERLEI comprometem-se, nas instalações constru ídas na referida 
parcela, a : 

a) promover e motivar o aparecimento de novas empre sas locais e o 
desenvolvimento das existentes; 

b) assegurar as funções de informação e de divulgaç ão, nomeadamente 
sobre as empresas e produtos do seu âmbito de actua ção, bem como 
as oportunidades de mercado; 

c) promover acções de organização e realização de e xposições de 
produtos, com vista à sua divulgação junto de poten ciais 
compradores nacionais e estrangeiros; 

d) dinamizar acções de formação em domínios do seu âmbito de 
actuação, nomeadamente destinadas a dirigentes e qu adros 
superiores, bem como encarregados e quadros intermé dios; 

e) promover a aplicação de modernas técnicas de ges tão nas empresas 
industriais e a difusão de conhecimentos tecnológic os necessários à 
sua modernização; 

f) disponibilizar o pavilhão e o auditório para acç ões no âmbito do 
desenvolvimento económico e social da região, promo vidas pela 
Câmara Municipal de Leiria, em datas a acordar pont ualmente por 
ambas as entidades e em condições preferenciais; 

g) disponibilizar no pavilhão uma área polivalente para a realização de 
exposições de acordo com a calendarização a estabel ecer pelas duas 
entidades. 

4- a gestão dos espaços que integram o pavilhão e o  auditório, com vista à 
realização das acções e exposições previstas nas al íneas f) e g) do 
número três, será feita por uma comissão coordenado ra composta por 
dois membros, sendo um designado pela Câmara Munici pal de Leiria e 
um outro pelo NERLEI. 

5- à referida comissão compete, ainda, coordenar as  acções a desenvolver, 
propor novas actividades conjuntas, fazer o balanço  dos resultados 
conseguidos, bem como zelar pelo seu eficaz funcion amento. 

6- se ao pavilhão e às instalações polivalentes for  dado um fim diverso 
daquele em função do qual o direito de superfície f oi cedido, este reverte 
para o Município de Leiria. 

7- se as construções forem destruídas e se o superf iciário não as 
reconstruir no prazo que lhes for fixado, para o ef eito, pela Câmara 
Municipal de Leiria, o direito de superfície revert e para o Município de 
Leiria. 

8- se o superficiário se extinguir durante o prazo de validade do direito de 
superfície, o mesmo reverte para o Município de Lei ria. 

9- na situação prevista no n.º 6, a propriedade do edifício e as benfeitorias 
entretanto realizadas passam para o proprietário do  solo, mediante junta 
indemnização a pagar ao superficiário. 

10- nas situações previstas nos n.º 7 e 8, a propri edade do edifício e as 
benfeitorias entretanto realizadas passam para o pr oprietário do solo sem 
que o superficiário tenham, direito a qualquer inde mnização. 

11- o direito de superfície extingue-se findo o pra zo inicial de cinquenta anos, 
revertendo para o proprietário do solo, a proprieda de do edifício e as 
benfeitorias entretanto realizadas, mediante justa indemnização a pagar 
ao superficiário. 

12- se o direito de superfície for prorrogado por m ais cinquenta anos, finda a 
prorrogação, o direito de superfície extingue-se, r evertendo para o 
proprietário do solo, a propriedade do edifício e a s benfeitorias entretanto 
realizadas, sem direito aos pagamento de qualquer i ndemnização ao 
superficiário. 
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13- não é permitida a transmissão do direito de sup erfície a terceiros sem 
autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria.  

14- o superficiário obriga-se a cuidar do edifício e suas dependências como o 
faria um proprietário prudente, mantendo-os em perf eito estado de 
conservação. 

15- ao direito de superfície é atribuído o valor de  vinte e cinco milhões de 
escudos. 

Delibera, ainda, afastar a obrigatoriedade de utili zação do pavilhão para fins 
desportivos, porquanto a mesma colide com as normas  do Subprograma 1.1 do PEDIP, 
medida D e E – Infra-estruturas de Apoio à Activida de Empresarial e Industrial, a que o 
superficiário se comprometeu a candidatar, perante o Município de Leiria. 

Delibera por último, conferir poderes à Senhora Pre sidente para outorgar a 
mencionada escritura. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DE U MA EXPOSIÇÃO 
COMEMORATIVA DA PASSAGEM DO MILÉNIO A REALIZAR PELO  ATENEU 
DESPORTIVO DE LEIRIA COM APOIO DA CML E PARTICIPAÇÃ O DAS CIDADES 
GEMINADAS 
N.º3128/99 Pelo Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA, foi presente a proposta em epígrafe. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, aprovar a proposta 
apresentada pelo Ateneu Desportivo de Leiria, deven do ser integrado na Exposição 
“Balanço do Século”, acção já em curso e integrada no Plano de Actividades para 2000. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PROTOCOLO – APOIO AO FOMENTO E FORMAÇÃO DESPORTIVA 
N.º3129/99 Pelo Sr. Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o protocolo que abaixo se 
transcreve: 

“PROTOCOLO 

APOIO AO FOMENTO E FORMAÇÃO DESPORTIVA / JOVENS PRA TICANTES 

APOIO À EDIÇÃO DA  “A. F. LEIRIA – EM REVISTA”  

- CONSIDERANDO 

- a importância do desporto nas camadas jovens, amplamente reconhecida como 
fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças; 

- que o futebol é a modalidade desportiva mais procurada e com maior impacto junto da 
população portuguesa, nomeadamente da juventude; 

- que o futebol é ainda a modalidade desportiva mais praticada, tanto a nível federado 
como não federado, por jogadores afectos ou não a clubes desportivos; 
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- IMPÕE-SE 

- às instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a necessidade de 
promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas intervenções; 

- a necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie os 
jovens em idade escolar, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural 
formação básica em desporto, como factor integrante e indispensável a uma educação 
total. 

- PORQUE: 

- a Associação de Futebol de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo prestígio e 
tradição no futebol português, é a representante de todos os clubes ou colectividades 
que no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de futebol; 

- a Associação de Futebol de Leiria tem desempenhado um papel preponderante no 
fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas camadas jovens; 

- a Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão cometidas, 
tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às aspirações, 
necessidades e motivações da população do seu Conselho, quer através de iniciativas 
próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições e 
competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções 
e actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos; 

- RAZÃO: 

- Porque entre a Associação de Futebol de Leiria e a Câmara Municipal de Leiria é 
celebrado o presente Protocolo de desenvolvimento do futebol que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

OBJECTIVOS 

1.- Proporcionar o desenvolvimento do futebol do Concelho de Leiria; 

2.- Promover a prática desportiva regular ( iniciação desportiva); 

3.- Ocupar os tempos dos jovens; 

4.-Formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.; 

5.- Divulgar na Revista “A. F. Leiria em revista” a actividade desenvolvida. 

CLÁUSULA SEGUNDA  

COMPETÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA 

1.- Efectuar junto dos Clubes do Concelho de Leiria, duas Acções de Formação 
focando essencialmente regras e atitudes dos jogadores e do seu comportamento perante as 
equipas de arbitragem; 

2.- Promover uma Acção de Reciclagem para os treinadores em exercício nos 
Clubes do Concelho de Leiria; 

3.- Promover uma Acção de Reciclagem para os Massagistas dos Clubes do 
Concelho de Leiria; 

4.- Promover uma Acção de Formação sobre contabilidade e fiscalidade 
vocacionada especialmente para os Dirigentes dos Clubes do Concelho de Leiria; 

5.- Realizar o Torneio Inter-Associações – Leiria, Coimbra, Lisboa e Viseu -, na 
categoria de Sub/13, em campos de clubes do Concelho de Leiria e garantindo o alojamento e 
estadia das equipas no Conselho de Leiria;; 

6.- Editar uma página na Internet, divulgando a actividade da A. F. Leiria. e dos 
clubes do Concelho de Leiria; 
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7.- Editar pelo menos semestralmente a revista “ A. F. Leiria em revista”, 
assegurando a inserção na contracapa de publicidade a designar pela Autarquia de Leiria e 
proceder à sua distribuição por todo o Distrito de Leiria e nomeadamente pelos Clubes, Escolas 
e Comunicação Social do Concelho de Leiria; 

8.- Efectuar a comemoração do aniversário da A. F. Leiria, convidando para o 
efeito todos os Clubes do Concelho de Leiria; 

9.- Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 
mencionadas, o brazão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da Câmara 
Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA TERCEIRA  

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

1.- Fornecer à Associação de Futebol de Leiria o conteúdo da publicidade que 
pretende ver inserida na contracapa da revista “A. F. Leiria em revista”; 

2.- Disponibilizar gratuitamente o Estádio Municipal de Leiria e respectivos 
balneários para a realização de Acções de Formação a Agentes Desportivos, designadamente 
as provas físicas dos árbitros em conformidade com o regulamento; 

3.- Apoiar financeiramente a A. F. Leiria em todas as suas competências e 
consignadas na Cláusula Segunda do presente Protocolo, com a verba de Esc.: Um milhão e 
seiscentos mil escudos. 

CLÁUSULA QUARTA  

CALENDARIZAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO 

- O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 

- Esc.: 400.000$00 após a realização das Acções mencionadas em 1. e 2. Da 
Cláusula Segunda; 

- Esc.: 400.000$00 após a realização das Acções mencionadas em 3. e 4. Da 
Cláusula Segunda; 

- Esc.: 200.000$00 após a edição do primeiro número da época em curso da 
revista “A. F. Leiria em revista”; 

- Esc.: 200.000$00 após a edição do segundo número da época em curso da 
revista “ A. F. Leiria em revista”; 

- Esc.: 400.000$00 após a realização do Torneio Inter-Associações, de Sub/13. 

CLÁUSULA QUINTA  

VALIDADE 

1.- Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu 
termo no final da época de 1999/2000, podendo ser renovado. 

CLÁUSULA SEXTA  

CASOS OMISSOS 

1.- Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela 
Câmara Municipal de Leiria e a Direcção da A. F. Leiria.” 

A Câmara delibera, por maioria com a abstenção do S r. Vereador Raul Miguel 
de Castro concordar com o teor do Protocolo acima t ranscrito e conceder à Sra. 
Presidente da Câmara Municipal poderes para o outor gar em representação do 
Município. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – FUNDO INICIAL DA FU NDAÇÃO 
N.º3130/99 Presente processo da Fundação Escola Profissional de Leiria, solicitando à CML a 
constituição do Fundo Inicial da Fundação, a que a Câmara se comprometeu em deliberação 
anteriores e de acordo com o art.º 8-º dos Estatutos. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, conceder a verba 
de 10.000.000$00 à Fundação Escola Profissional de Leiria, constituindo assim a sua 
quota para o Fundo Inicial dessa Fundação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSÍDIOS 
N.º3131/99 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente a proposta dos 
subsídios a atribuir que abaixo se transcrevem: 

“Subsídios 

Grupos Corais 

Considerando a importância dos Grupos Corais do Conselho de Leiria e o papel 
desenvolvido no desenvolvimento cultural e musical da região, a Câmara Municipal de Leiria 
propõe a atribuição de um subsídio aos seguintes Grupos: 

Grupo Coral Freguesia Subsídio 

Anima Coralis Maceira 200.000$00 

Coralis Leiria 200.000$00 

Grupo Coral do Arrabal Arrabal 200.000$00 

Grupo Coral da Samp. Pousos 200.000$00 

Grupo Coral do B.N.U. Leiria 200.000$00 

Grupo Coral do Hospital de S. André Leiria 200.000$00 

Grupo Coral do Ateneu Desportivo de Leiria Leiria 200.000$00 

A Câmara Municipal de Leiria, consciente da importância cultural dos Grupos de 
Música Tradicional Portuguesa do Conselho de Leiria e o papel desempenhado na animação 
cultural da região, propõe a atribuição de um subsídio aos seguintes Grupos de Música 
Tradicional: 
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Grupos de Música Tradicional Portuguesa Freguesia S ubsídio 

Grupo de Música Popular “O Reviver” Parceiros 150.000$00 

Grupo de Música Tradicional Pinhal d’El-Rei Leiria 150.000$00 

Grupo de Música Tradicional “Tradições” Leiria 150.000$00 

Grupo de Música Popular Portuguesa Leiricanta. Leiria 150.000$00 

Grupo de Música Tradicional Portuguesa “O Choro 
da Nora” 

Cortes 150.000$00 

Atribuição de Subsídios Diversos 
 

Entidade Freguesia Subsídio Finalidade 
Sociedade Filarmónica MaceirenseMaceira 500.000$00 Ajuda na aquisição de um Autocarro 

 
Museu Etnológico - Associação 
Defesa do Património Cultural de 
Monte Redondo 

Monte 
Redondo 

250.000$00 Subsídio anual 

Clube Recreativo e Desportivo de 
Soutocico 

Arrabal 750.000$00 Obras de recuperação/ Sala de  
Espectáculos – Palco - Segurança 

Rancho Folclórico do Freixial Arrabal 750.000$00 Obras de restauração na sede do futuro 
museu.ectonográfico 

Analisado o assunto, a Câmara nos termos da alínea b) no n.º 4 do art.º 64º da 
Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro delibera, por unan imidade, atribuir os subsídios acima 
descritos às entidades constantes do respectivo map a. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – APOIOS 
N.º3132/99 No seguimento da proposta apresentada na deliberação N.º 2943/99, da reunião de 
Câmara de 99/11/17, e depois de analisado o assunto, foi acordado acrescentar um novo 
parágrafo à proposta apresentada, conforme abaixo se transcreve:” 

“Desta iniciativa da Câmara de Leiria deve ser dado conhecimento ao Ministério da 
Educação que terá que assumir as suas responsabilidades, criando condições financeiras que 
viabilizem a aquisição dos meios referidos nesta proposta.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a propo sta apresentada, dando 
conhecimento da mesma ao Ministério da Educação. 

** 



99.12.09 

CMLeiria/Acta n.º 48 

01998-(40) 

PONTO NÚMERO QUINZE 

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. NU NO JOSÉ CUNHA 
LOPES, EM QUE SÃO ARGUIDOS: CARLOS ALBERTO VALENTE RIBEIRO, JOÃO 
HELDER PINTO LOPES DA SILVA, EDUARDO JOSÉ MONTEIRO BATISTA PINHEIRO, RUI 
JORGE CONCEIÇÃO FERREIRA, LINO MARQUES PEREIRA, JOA QUIM AUGUSTO DIAS 
SERRA 
N.º3133/99 Presente o Processo referido em epígrafe acompanhado do respectivo Relatório 
Final. A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta no sentido de a 
Câmara Municipal concordar com o Relatório Final do Processo elaborado pela Instrutora. 

Apreciados e discutidos o Processo Disciplinar, o r espectivo Relatório Final e 
a proposta apresentada pela Senhora Presidente da C âmara Municipal, a Câmara 
delibera, mediante escrutínio secreto, da seguinte forma quanto a cada um dos arguidos: 

1) Relativamente ao Sr. CARLOS ALBERTO VALENTE RIBE IRO, Bombeiro 
Municipal de 1.ª Classe do quadro de pessoal da Câm ara Municipal de Leiria: 

A Câmara delibera, por maioria, com sete votos a fa vor e um voto contra, 
concordar com a proposta formulada pela Instrutora do Processo no Relatório Final, o 
qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, e aplic ar ao arguido, pela prática das duas 
infracções disciplinares descritas, respectivamente , nos artigos 1.º a 4.º e 5.º e 6.º da 
Acusação, previstas na alínea e) do n.º 1 do artigo  24.º do Estatuto Disciplinar e puníveis 
com a pena de suspensão de 20 a 120 dias, nos termo s do n.º 2 do mesmo artigo, e pela 
prática da infracção disciplinar descrita nos artig os 7.º e 8.º da Acusação, prevista na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º do Estatuto Disci plinar e punível com a pena de multa, 
nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, a PENA ÚNICA D E 30 (TRINTA) DIAS DE 
SUSPENSÃO, ao abrigo do disposto nos artigos 14.º, 28.º, 29.º, alínea b) e 31.º, n.º 1, 
alíneas b) e g) e n.º 4 do Estatuto Disciplinar; 

A Câmara delibera, por maioria, com seis votos a fa vor e dois votos contra, 
NÃO SUSPENDER A APLICAÇÃO DA PENA em que o arguido foi condenado, nos termos 
do disposto no artigo 33.º, n.º 1 do Estatuto Disci plinar. 

2) Relativamente ao Sr. JOÃO HÉLDER PINTO LOPES DA SILVA, Bombeiro 
Municipal de 2.ª Classe do quadro de pessoal da Câm ara Municipal de Leiria: 

A Câmara delibera, por maioria, com sete votos a fa vor e um voto contra, 
concordar com a proposta formulada pela Instrutora do Processo no Relatório Final, o 
qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, e aplic ar ao arguido, pela prática da infracção 
disciplinar descrita nos artigos 9.º a 15.º da Acus ação, prevista na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 24.º do Estatuto Disciplinar e punível com a  pena de suspensão de 20 a 120 dias, 
nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a PENA DE 25 ( VINTE E CINCO) DIAS DE 
SUSPENSÃO, ao abrigo do disposto nos artigos 28.º, 29.º, alínea b) e 31.º, n.º 1, alíneas 
b) e d) do Estatuto Disciplinar; 

A Câmara delibera, por maioria, com cinco votos a f avor e três votos contra, 
NÃO SUSPENDER A APLICAÇÃO DA PENA em que o arguido foi condenado, nos termos 
do disposto no artigo 33.º, n.º 1 do Estatuto Disci plinar. 

3) Relativamente ao Sr. EDUARDO JOSÉ MONTEIRO BATIS TA PINHEIRO, 
Bombeiro Municipal de 3.ª Classe do quadro de pesso al da Câmara Municipal de Leiria: 
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A Câmara delibera, por maioria, com sete votos a fa vor e um voto contra, 
concordar com a proposta formulada pela Instrutora do Processo no Relatório Final, o 
qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, e aplic ar ao arguido, pela prática da infracção 
disciplinar descrita nos artigos 16.º a 22.º da Acu sação, prevista na alínea e) do n.º 1 do 
artigo 24.º do Estatuto Disciplinar e punível com a  pena de suspensão de 20 a 120 dias, 
nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a PENA DE 20 ( VINTE) DIAS DE SUSPENSÃO, ao 
abrigo do disposto nos artigos 28.º, 29.º, alínea b ) e 31.º, n.º 1, alíneas b) e d) do Estatuto 
Disciplinar; 

A Câmara delibera, por maioria, com cinco votos a f avor e três votos contra, 
NÃO SUSPENDER A APLICAÇÃO DA PENA em que o arguido foi condenado, nos termos 
do disposto no artigo 33.º, n.º 1 do Estatuto Disci plinar. 

4) Relativamente ao Sr. RUI JORGE DA CONCEIÇÃO FERR EIRA, Bombeiro 
Municipal de 3.ª Classe do quadro de pessoal da Câm ara Municipal de Leiria: 

A Câmara delibera, por maioria, com seis votos a fa vor e dois votos contra, 
concordar com a proposta formulada pela Instrutora do Processo no Relatório Final, o 
qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, e aplic ar ao arguido, pela prática da infracção 
disciplinar descrita no artigo 23.º da Acusação, pr evista na alínea e) do n.º 2 do artigo 
23.º do Estatuto Disciplinar e punível com a pena d e multa, nos termos do n.º 1 do 
mesmo artigo, a PENA DE 25.000$00 DE MULTA, ao abri go do disposto nos artigos 28.º, 
29.º, alínea b) e 31.º, n.º 1, alínea d) do Estatut o Disciplinar; 

A Câmara delibera, por maioria, com seis votos a fa vor e dois votos contra, 
SUSPENDER POR UM ANO A APLICAÇÃO DA PENA em que o a rguido foi condenado, 
nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º s 1 e 2 do Estatuto Disciplinar. 

5) Relativamente ao Sr. LINO MARQUES PEREIRA, Bombe iro Municipal de 2.ª 
Classe do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Leiria, a Câmara delibera, por 
unanimidade, concordar com a proposta formulada pel a Instrutora do Processo no 
Relatório Final, o qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, e ARQUIVAR O 
PROCESSO, por não ter sido apurada a prática de qua lquer infracção disciplinar por 
parte deste arguido. 

6) Relativamente ao Sr. JOAQUIM AUGUSTO DIAS SERRA,  Bombeiro 
Municipal de 2.ª Classe do quadro de pessoal da Câm ara Municipal de Leiria, a Câmara 
delibera, por unanimidade, concordar com a proposta  formulada pela Instrutora do 
Processo no Relatório Final, o qual se dá aqui por reproduzido na íntegra, e ARQUIVAR 
O PROCESSO, por não ter sido apurada a prática de q ualquer infracção disciplinar por 
parte deste arguido. 

Mais delibera a Câmara que a presente deliberação s eja notificada aos 
arguidos e à instrutora do Processo, nos termos dos  n.º s 1 e 2 do artigo 69.º do Estatuto 
Disciplinar, devendo a notificação aos arguidos ser  acompanhada de fotocópia 
autenticada da presente acta e do Relatório Final d o Processo Disciplinar. 

** 

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: 

- ALTERAÇÃO DOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS EM 
ÉPOCA NATALÍCIA 

- RENDAS EM ATRASO – PAGAMENTOS EM PRESTAÇÕES 
- VOTO DE PESAR 
- OÁSIS – ORGANIZAÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE PARA 

INTEGRAÇÃO SOCIAL – PEDIDO DE COLABORAÇÃO / EXPOSIÇ ÃO E 
VENDA DE TRABALHOS 
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** 

ALTERAÇÃO DOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS EM  ÉPOCA NATALÍCIA 
N.º3134/99 Presente a proposta do ENCARREGADO DOS MERCADOS MUNICIPAIS , Sr. 
Joaquim José S. M. Simões que abaixo se transcreve, para abertura e encerramento dos 
Mercados Maringá, Levante, Falcão (grossista), e Praia do Pedrogão, nas semanas de Natal e 
Ano Novo/98. 

“Joaquim José S. M. Simões, responsável pelos Mercados, vem por este meio propor a V.ª 
Ex.a, os dias de abertura e encerramento dos Mercados em época natalícia e Ano Novo: 

- Mercado Municipal Maringá encerramento: dias 26 e 27 de Dezembro e 03 de 
Janeiro; 

- Mercado Municipal Levante abertura: 21, 24, 28 e 31 de Dezembro; 

- Mercado Municipal Falcão Horto-frutícola – abertura: 20, 22, 27 e 29 de Dezembro; 

  Roupas e calçado – abertura: 23 e 30 de Dezembro; 

- Mercado Municipal Praia do Pedrogão  – abertura – 22, 24, 26, 29, 31 Dezembro e 02 
Janeiro; 

P.S. – o Mercado Municipal Maringá encontra-se aberto na véspera de Natal e Ano Novo.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar e pub licitar os respectivos 
editais. 

** 

RENDAS EM ATRASO – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES (3)5-1 
N.º3135/99 Presente o processo referente à casa camarária n.º 3, situada na Rua da 
Esperança – Bairro Social Cova das Faias, onde foi residente o Sr. Fernando Francisco 
Gonçalves dos Reis, cujas rendas em dívida e respectivos juros no total de 30.288$00, se 
propõe o pagamento em prestações, conforme pedido verbas do ex-rendeiro. 
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A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar o ex -rendeiro no sentido de 
proceder ao pagamento da dívida relativa às rendas não pagas e respectivos juros, 
durante 2 anos (24 prestações), com início no mês e m curso, sendo a 1.ª prestação na 
importância de 3.864$00, a segunda no montante de 3 .324$00 e as restantes 22 de 
1.050$00. 

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

** 

VOTO DE PESAR 
N.º3136/99 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, ao Sr. Emídio Dinis Bregeira, funcionário desta 
Câmara Municipal, pelo falecimento de seu filho oco rrido no dia 7 de Dezembro de 1999, 
tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, concord ar. 

** 

OÁSIS – ORGANIZAÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE PARA I NTEGRAÇÃO SOCIAL – 
PEDIDO DE COLABORAÇÃO / EXPOSIÇÃO E VENDA DE TRABAL HOS 
N.º3137/99 Presente o ofício datado de 03/12/99, da Oásis – Organização de Apoio e 
Solidariedade para Integração Social , que solicitam autorização para a montagem de uma 
barraca para a Exposição e Venda de Trabalhos, executados pelos seus utentes junto a um 
Café das Arcádias, (na Praça Rodrigues Lobo), no espaço disponibilizado por o proprietário de 
um café. 

Solicitam ainda autorização para iniciarem a exposição na próxima semana. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, autorizar a 
montagem e o início da Exposição no espaço e data s olicitado  

** 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e cinquenta cinco minutos e, 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 nove 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 

___________________________ 


