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ACTA N.º 46 
Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e nove, 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

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

** 

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

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE 
CASTRO, não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.11.24., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 
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PONTO NÚMERO UM 

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

3320/67 JOÃO FERREIRA FAUSTINO 
2903/77 JOÃO FERREIRA FAUSTINO  
1072/95 JOSÉ LUÍS FARIA LOPES 

51/96 DIAMANTINO RAIMUNDO GASPAR 
1300/97 AVELINO DA SILVA CAPITÃO 

184/98 JOSÉ RODRIGUES 
185/98 JOSÉ RODRIGUES 

1590/98 ARMANDO JOSÉ COSTA 
620/99 ANNARELLA ACADEMIA DE BALLETE, LD.ª 
679/99 LUÍS FILIPE ALVES LOURENÇO 
705/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 
706/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 
886/99 MANUEL GONÇALVES DA SILVA 
906/99 FERNANDO MANUEL SILVA PEDRO 
907/99 JOSÉ ADELINO SILVA PEDRO 

1010/99 CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, LD.ª 
1011/99 CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, LD.ª 
1321/99 ODÁLIA MARGARIDA DAVID MORGADO 
1349/99 MANUEL DIAS FIEL 
1465/99 MARIA LISETE FERREIRA CÂNDIDO 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

128/94 JORGE MANUEL PEREIRA FERREIRA ÓRFÃO 
173/98 MOTA MARQUES & MARQUES, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

14/99 OLIVEIRA E FERREIRA, LD.ª 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 368/99, DE 18 DE SETEMBRO AOS CENTROS 
COMERCIAIS 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

14/78 ANTÓNIO SANTOS MARQUES DA CRUZ 
41/96 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS 
18/97 AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA 
23/97 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 

PONTO NÚMERO SEIS 

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

T 16/99 CONSTRUÇÃO DE 5 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MACEIRA – 
MINUTA DE ADENDA PARA APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

TT 268/98 TRÂNSITO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE JÚLIA ESTRELA DOS 
SANTOS VIEIRA, REPRESENTANTE DE SEU FILHO MENOR JOÃO 
PAULO DOS SANTOS VIEIRA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA 
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PONTO NÚMERO OITO 

- APOIO ÁS FREGUESIAS 
- AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO EM VAL JUNCAL – ARROTEIA FREGUESIA 

DE SOUTO DA CARPALHOSA PARA A INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO R4 E 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE4A 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 
- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE ACTIVIDADES (OPÇÕES 

DO PLANO) E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2000 DA CÂMARA MUNICIPAL 
- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 

O ANO 2000 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 
- SONORIZAÇÃO DE RUA – QUADRA NATALÍCIA/99 
- INSTALAÇÃO DE CIRCO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 
- ATRIBUIÇÃO DE CASAS NO BAIRRO SOCIAL COVA DAS FAIAS 
- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE AJUSTAMENTO DAS TARIFAS DE 

VENDA DE ÁGUA PARA O ANO 2000 

PONTO NÚMERO ONZE 

- 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 

- CONCESSÃO DE ABONO DE REPRESENTAÇÃO AO PESSOAL DIRIGENTE 

PONTO NÚMERO DOZE 

- 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 DO DIREITO DE SUPERFÍCIE - NERLEI 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 246/97, EM QUE É ARGUIDO FERNANDO 
FERREIRA PEDROSA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- MERCADO DE MONTE REAL 
- PROTOCOLO – CANIL 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- PROTOCOLO – APOIO AO FOMENTO E FORMAÇÃO DESPORTIVA 
- CEDÊNCIA DE “BARRAQUINHA” / CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE NOVA COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
- GALARDÃO DO DESPORTO 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – APOIOS 



99.12.02 

CMLeiria/Acta n.º 46 

01925-(4) 

PONTO NÚMERO UM 

N.º3014/99 PROC.º N.º 3320/67 - (fl. - 42) 
De JOÃO FERREIRA FAUSTINO, residente na Rua Imaculada Conceição – 

Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura para legalização das 
alterações levadas a efeito num bloco habitacional, sito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações levadas a efeito no 
bloco habitacional acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir um lugar de estacionamento dentro da p arcela, uma vez que o 
compartimento denominado garagem não tem condições para tal, devendo apenas 
destinar-se a arrumos [sobre este compartimento dev erá prever alguma protecção ou 
guarda, por questões de segurança (queda de pessoas ) sem descurar contudo o 
cumprimento do Código Civil]; 

2.º apresentar na fase de licenciamento e, no prazo  de 180 dias: 
a) projectos de especialidades, de acordo com as al terações 

efectuadas, bem como as correcções ao projecto de a rquitectura, 
referidas no ponto anterior; 

b) certidão da Conservatória do Registo Predial com  área compatível 
com a delimitada em planta. 

** 

N.º3015/99 PROC.º N.º 2903/77 - (fl. - 31) 
De JOÃO FERREIRA FAUSTINO, residente na Rua Imaculada Conceição n.º 59-

A, Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura para legalização das 
alterações referentes à construção de quatro garagens, levadas a efeito em Telheiro, 
freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura par a legalização das alterações acima 
referidas, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias: 
a) cálculos de estabilidade; 
b) certidão da Conservatória do Registo Predial com  área compatível 

com a área da propriedade (no presente processo ou no processo n.º 
3320/67) 

2.º esclarecer se o confinante Nascente possui algu ma servidão sobre este 
prédio, pois deste modo deverá esclarecer o acesso à cobertura ou, vedar o acesso à 
mesma. 

** 

N.º3016/99 PROC.º N.º 1072/95 - (fl. - 49) 
De JOSÉ LUIS FARIA LOPES,  residente na Av. Marquês de Pombal, lote 12-6.º 

B, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou 
sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 3526 de 05.03.98, desta Câmara 
Municipal. 



99.12.02 

CMLeiria/Acta n.º 46 

01926-(5) 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um edifício destinado a armazém e e scritórios, a levar a efeito em Alto 
do Vieiro, freguesia de Azoia, ao abrigo do dispost o nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nov embro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 18/02/98, transmitida através do ofício n .º 3526, de 05/03/98, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º3017/99 PROC.º N.º 51/96 - (fl. - 191) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO GASPAR, residente na Rua Principal n.º 627 – 

Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura/licenciamento para 
legalização das alterações (abertura de janelas) levadas a efeito numa moradia sita em 
Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura par a legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida e, autor izar o respectivo licenciamento. 

Mais deliberou, dar conhecimento aos queixosos do t eor da presente 
deliberação. 

** 

N.º3018/99 PROC.º N.º 1300/97 - (fl. - 146) 
De AVELINO DA SILVA CAPITÃO, residente na Rua dos Capitães - Helenos, 

freguesia de Ilha, concelho de Pombal, referente ao pedido de reanálise do processo 
respeitante a uma moradia, em construção no lote 24 da Urbanização Belmonte 1, 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  22/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o pedido de reanálise respeita nte à construção da moradia acima 
referida e, autorizar o respectivo licenciamento. 

** 

N.º3019/99 PROC.º N.º 184/98 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1551, freguesia de 

Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar efeito no Lote 
n.º 3 – Rua de Santo António, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a deliberação 
tomada em sua reunião de 17-11-99, sob o n.º 2866, assim como as informações 
prestadas pelos Serviços do Departamento de Obras P articulares, a folhas 47 e 47 
verso, do processo, com as quais concorda, delibera , por unanimidade, manifestar a 
intenção de aprovar o projecto de arquitectura supr a mencionado, condicionado a: 
− Indicar o corredor de circulação na cave, de acordo  com o estabelecido no DL. n.º 

66/95, de 8/4, art.º 12.º, devendo ainda cumprir o disposto no art.º 14.º, n.º 7.º, do 
mesmo DL., relativamente às escadas de acesso à gar agem; 

− Prever a existência de parede corta fogo na cobertu ra, de acordo com o disposto no 
art.º. 28.º, n.º 2 do DL. n.º 64/90, de 21-2; 

− Os lugares de estacionamento encravados deverão fic ar afectos à mesma fracção 
aquando da constituição da propriedade horizontal; 
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− Indicar no corte apresentado a cota de soleira de a cordo com o previsto no 
Processo de Loteamento; 

− Apresentar os projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo projecto 
electromecânico de elevadores; 

− Apresentar garantia bancária no valor de esc.: 800. 000$00 para garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de vir a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o disposto no art.º 64.º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares em vigor no Município de Leiria;  

e, em consequência, notificar o requerente nos term os e para efeitos do disposto nos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Adm inistrativo. 
Mais delibera, não proceder à audiência dos autores  da exposição apresentada a fls. 
773 do Processo de Loteamento n.º. 27/90, José da C ruz Godinho, António da Cruz 
Godinho, Maria Ivone da Cruz Godinho Mendes e Rui d a Cruz Godinho, em virtude dos 
mesmos não poderem ser considerados interessados no  presente processo 
administrativo, dado não serem titulares de direito s ou interesses a acautelar em sede 
de Licenciamento Municipal de Obras Particulares, m as apenas comunicar-lhes o teor 
da deliberação da Câmara Municipal n.º 2866/99, de 17 de Novembro, bem como da 
informação que lhe serviu de fundamento e, ainda, o  teor da presente deliberação. 

** 

N.º3020/99 PROC.º N.º 185/98 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1551, freguesia de 

Memória, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar efeito no Lote 
n.º. 2 – Rua de Santo António, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a sua  deliberação 
n.º 2867/99, de 17 de Novembro, assim como as infor mações prestadas pelos Serviços 
do Departamento de Obras Particulares, a folhas 82,  do processo, com as quais 
concorda, delibera, por unanimidade, manifestar a i ntenção de aprovar o projecto de 
arquitectura supra mencionado, condicionado a: 

− A cota de soleira do edifício proposto deverá ser d e 63.00, de acordo com o 
previsto no processo de loteamento n.º 27/90. 
− Indicar o corredor de circulação na cave, de acordo  com o estipulado no DL n.º 

66/95, de 8/4, art.º 12.º; 
− Criar patamar intermédio na escada de acesso à cave , de acordo com o disposto 

nos artigos 15.º e 45.º do REGEU; 
− Prever a existência de parede corta fogo na cobertu ra, de acordo com o disposto 

no art.º 28.º, n.º 2 do DL n.º 64/90, de 21/2; 
− Os lugares de estacionamento encravados deverão fic ar afectos à mesma 

fracção aquando da constituição da propriedade hori zontal; 
− Apresentar os projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 

projecto electromecânico de elevadores; 
− Apresentar garantia bancária no valor de esc.: 800. 000$00 para garantir a 

reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de vir a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o disposto no art.º 64.º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, em vigor no Município de Leiria . 

e, em consequência, notificar o requerente nos term os e para efeitos do disposto nos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Adm inistrativo. 
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Mais delibera, não proceder à audiência dos autores  da exposição apresentada a fls. 
773 do Processo de Loteamento n.º 27/90, e a folhas  80 do presente processo, José da 
Cruz Godinho, António da Cruz Godinho, Maria Ivone da Cruz Godinho Mendes e Rui da 
Cruz Godinho, em virtude dos mesmos não poderem ser  considerados interessados no 
presente processo administrativo, dado não serem ti tulares de direitos ou interesses a 
acautelar em sede de Licenciamento Municipal de Obr as Particulares, mas apenas 
comunicar-lhes o teor da deliberação da Câmara Muni cipal n.º 2867/99, de 17 de 
Novembro, bem como da informação que lhe serviu de fundamento e ainda, o teor da 
presente deliberação. 

** 

N.º3021/99 PROC.º N.º 1590/98 - (fl. - 111) 
De ARMANDO JOSÉ COSTA, residente na Rua da Lavegada – Pederneira, 

freguesia de Urqueira, concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito numa moradia, em construção no Lote 2 de Vale das Aveias, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado a apresentar n o prazo de 180 dias os projectos 
de especialidades relativos às mesmas. 

** 

N.º3022/99 PROC.º. N.º 620/99 - (fl. - 101) 
De ISIDRO PEREIRA MÓNICO, residente na Rua S. João n.º 9, Caldelas, 

freguesia de Caranguejeira, e ANNARELLA ACADEMIA DE BALLET, LDA.,  com sede na 
Rua de Atenas, lote 11-r/c – Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente à alteração do 
projecto de arquitectura e instalação de escola de ballet e comércio, a levar a efeito no lote 11 
da Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/11/99, que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Relativamente ao presente processo e, de acordo com  o referido no parecer 
da Divisão Jurídica n.º 69/99 de 25/06/99, consider a-se que: 

1.º as obras propostas carecem de licenciamento, fa ce ao disposto: 
a) no n.º 4 do Art.º 3.º do Decreto-Lei 445/91 de 2 0 de Novembro, com a 

redacção dada pelo Decreto-Lei 250/94 de 15 de Outu bro, já que é 
criado novo W.C., tornando-se assim necessária igua lmente a 
apresentação de projectos de alterações relativos à s redes de águas e 
esgotos; 

b) no n.º 5 do artigo acima referido, já que é prop osta igualmente 
alteração de uso de comércio para serviços. 

2.º face ao disposto no processo de loteamento (Pro cesso de Loteamento 
21/79 e respectivo alvará) que não se encontra prev isto no mesmo a 
utilização do edifício em causa (lote 11) para serv iços prevendo-se 
apenas comércio, escritório e habitação; 

3.º deverá apresentar, face ao acima exposto: 
a) acta de condomínio relativamente às alterações p ropostas; 
b) instrução do processo de acordo com o disposto n o Decreto-Lei n.º 

445/91 já referido; 
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c) o projecto carecerá ainda de parecer do Serviço Nacional de 
Bombeiros e Inspecção Geral da Educação; 

d) a viabilização do proposto carecerá ainda de alt eração ao loteamento 
acima mencionado; 

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

Mais delibera que seja dado conhecimento do teor da  presente deliberação à 
Administração do lote 11 da Quinta do Bispo, à quei xosa D. Andreia Filipa Medina Reis 
Lopes Pereira e, Direcção Regional do Ambiente do C entro; 

** 

N.º3023/99 PROC.º N.º 679/99 - (fl. - 31) 
De LUÍS FILIPE ALVES LOURENÇO, residente na Rua Poeta Acácio Leitão, Lote 

48 - 2.º esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no lote 12 da Rua Paulo VI, Urbanização Quinta do Cavaleiro, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular: 
a) a antecâmara entre a garagem e o piso habitacion al, dado que esta 

não se encontra devidamente dimensionada; 
b) arranjos exteriores (escadas e muros de suporte de terras), de forma 

a atenuar alteração da topografia e de forma a dar cumprimento ao 
disposto ao art.º 1360.º do Código Civil; 

c) a conduta de evacuação de fumos na cozinha, deve ndo esta ser 
vertical; 

2.º apresentar no prazo de 180 dias: 
a) duas colecções completas do projecto de arquitec tura, uma para 

instrução do processo e outra para autenticação a d evolver aquando 
do levantamento da licença; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de esc.: 120 .000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º3024/99 PROC.º N.º 705/99 - (fl. - 58) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO,  residente na Rua do Centro, 12A, 

Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, acompanhado de elementos em resposta à 
notificação efectuada nos termos do Código do Procedimento Administrativo, e referente ao 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no lote 5 da Quinta do Seixo 
- Guimarota, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta eficaz às questõe s que estiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma 
vez que se verifica que: 

1.º a construção proposta não se encontra de acordo  com o previsto no 
loteamento onde a mesma se insere, no que se refere  aos alinhamentos na frente do 
lote, interferindo ainda com o espaço público ao ní vel da sub-cave; 

2.º o projecto não cumpre a área de implantação rel ativamente a varandas; 
3.º a estrutura indicada para cave não se encontra de acordo com o disposto 

no Anexo II do Regulamento do Plano Director Munici pal, relativamente às dimensões 
dos espaços de circulação; 

4.º o projecto não prevê ventilação da antecâmara n os pisos de 
estacionamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/ 95 de 8 de Abril; 

5.º a ventilação proposta para os espaços de estaci onamento, não deverá 
dar directamente para a circulação exterior a Norte  do edifício; 

6.º a memória descritiva é insuficiente quanto à ca racterização de materiais, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/95 acima referid o. 

** 

N.º3025/99 PROC.º N.º 706/99 - (fl. - 63) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO,  residente na Rua do Centro, 12A, 

Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, acompanhado de elementos em resposta à 
notificação efectuada nos termos do Código do Procedimento Administrativo e referente ao 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 6 da Quinta do 
Seixo - Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta eficaz às questõe s que estiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, uma 
vez que se verifica que: 

1.º a construção proposta não se encontra de acordo  com o previsto no 
loteamento onde a mesma se insere, no que se refere  aos alinhamentos na frente do 
lote, interferindo ainda com o espaço público ao ní vel da sub-cave; 

2.º o projecto não cumpre a área de implantação rel ativamente a varandas; 
3.º o projecto não é esclarecedor quanto ao devido enquadramento 

topográfico, face ao desnível do arruamento C, rela tivamente ao alçado Poente; 
4.º a estrutura indicada para cave não se encontra de acordo com o disposto 

no Anexo II do Regulamento do Plano Director Munici pal, relativamente às dimensões 
dos espaços de circulação; 

5.º o projecto não prevê ventilação da antecâmara n os pisos de 
estacionamento, de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/ 95 de 8 de Abril; 

6.º a ventilação proposta para os espaços de estaci onamento, não deverá 
dar directamente para a circulação exterior a Norte  do edifício; 

7.º a memória descritiva é insuficiente quanto à ca racterização de materiais, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 66/95 acima referid o; 

8.º a iluminação da sala de condomínio não poderá e fectuar-se através de 
mansarda; 

9.º o projecto não indica a localização das ventila ções dos caminhos de 
evacuação, relativamente ao r/c. 

** 
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N.º3026/99 PROC.º N.º 886/99 - (fl. - 34) 
De MANUEL GONÇALVES DA SILVA,  residente em Vicentes, freguesia e 

concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar 
a efeito no Lote 29, em Casal dos Matos, Urbanização Belmonte 2 , freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

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

1º o projecto: 
a) não cumpre a área de implantação prevista no lot eamento e, de 

acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3.º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

b) não acompanha a topografia do terreno; 
c) não é esclarecedor quanto à adequação dos arranjos  exteriores, face 

à envolvente; 
d) não cumpre a altura dos pisos prevista no loteam ento; 

2º não é indicado no corte o valor absoluto das cot as dos pisos e do perfil 
do arruamento; 

3º não são indicados nos elementos gráficos, as áre as dos compartimentos. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

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

** 

N.º3027/99 PROC.º N.º 906/99 - (fl. - 35) 
De FERNANDO MANUEL SILVA PEDRO,  residente em Albergaria dos Doze, 

concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
geminada, a levar a efeito no Lote 43 da Urbanização Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

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

1º o corte apresentado, além de não representar as cotas lineares relativas 
aos afastamentos previstos no loteamento, não é esc larecedor da 
topografia original do terreno, face á planta 1/100 0 apresentada, assim 
como face ao levantamento topográfico patente no pr ocesso de 
loteamento. 

2º a cota altimétrica do perfil do arruamento indic ada no corte, não 
corresponde ao previsto no loteamento; 

3º as cotas dos pisos indicadas nos cortes, não cor respondem ao previsto 
no loteamento; 

4º Não é prevista antecâmara entre a zona de garage m e o piso habitacional, 
a fim de se garantirem as devidas condições de higi ene e salubridade, de 
acordo com o previsto no art.º 15.º do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 
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5º o projecto não está devidamente cotado, assim co mo não são indicadas 
as áreas dos compartimentos, de acordo com o art.º 5.º do RGEU; 

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

** 

N.º3028/99 PROC.º N.º 907/99 - (fl. - 35) 
De JOSÉ ADELINO DA SILVA PEDRO,  residente em Albergaria dos Doze, 

concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar 
geminada, a levar a efeito em no Lote 44 da Urbanização da Quinta do Seixal, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

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

1º o corte apresentado, além de não representar as cotas lineares relativas 
aos afastamentos previstos no loteamento, onde se i nsere a construção, não é 
esclarecedor da topografia original do terreno, fac e à planta 1/1000 apresentada, assim 
como face ao levantamento topográfico patente no pr ocesso de loteamento; 

2º a cota altimétrica do perfil do arruamento indic ada no corte não 
corresponde ao previsto no loteamento; 

3º as cotas dos pisos indicadas nos cortes, não cor respondem ao previsto 
no loteamento; 

4º não é prevista antecâmara entre a zona de garage m e o piso habitacional, 
a fim de se garantirem as devidas condições de higi ene e salubridade, de acordo com o 
previsto no artigo 15.º do Regulamento Geral das Ed ificações Urbanas; 

5º o projecto não indica as áreas e utilização dos compartimentos, de acordo 
com os artigos 5.º e 6.º do regulamento acima refer ido; 

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

** 

N.º3029/99PROC.º N.º 1010/99 - (fl. - 35) 
De CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, LDA., com sede na Rua Principal, freguesia 

de Cercal, concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura uma moradia unifamiliar 
e muros, a levar a efeito no Lote 40 da Urbanização Belmonte II, Casal dos Matos, freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias: 
a) duas colecções completas do projecto de arquitec tura, uma para 

instrução do processo e outra para autenticação a d evolver aquando do levantamento 
da licença, devidamente rectificado nos seguintes a spectos: 
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a1) o projecto deverá cumprir a área de implantação  prevista no loteamento 
e, de acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3 .º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

a2) cumprir o disposto no art.º 110.º do Regulament o Geral das Edificações 
Urbanas, relativamente à independência das condutas  de evacuação de 
fumos; 

b) projectos de especialidades; 
2.º garantir em obra a implantação dos muros de aco rdo com os limites do 

lote; 
3.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de esc.: 120 .000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º3030/99 PROC.º N.º 1011/99 - (fl. - 35) 
De CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, LDA., com sede na Rua Principal, freguesia 

de Cercal, concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito no lote 41 da Urbanização Belmonte II, Casal dos Matos, freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias: 
a) duas colecções completas do projecto de arquitec tura, uma para 

instrução do processo e outra para autenticação a d evolver aquando 
do levantamento da licença, devidamente rectificado  nos seguintes 
aspectos: 
a1) o projecto deverá cumprir a área de implantação  prevista no 

loteamento onde se insere (Lot. n.º 28/96) e de aco rdo com o 
disposto na alínea S5 do art.º 3.º do Regulamento d o Plano 
Director Municipal; 

a2) cumprir o disposto no art.º 110.º do Regulament o Geral das 
Edificações Urbanas, relativamente à independência das 
condutas de evacuação de fumos; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de esc.: 120 .000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º3031/99 PROC.º N.º 1321/99 - (fl. - 16) 
De ODÁLIA MARGARIDA DAVID MORGADO,  residente na Rua dos Pedreiros – 

Raposeira, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura de uma 
churrasqueira, anexo e muros, a levar a efeito no Lote 47 da Urbanização Quinta da Barreta, 
freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/99, que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

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

1.º não é apresentado documento comprovativo da tit ularidade do 
requerente, nomeadamente do proprietário; 

2.º não é apresentado termo de responsabilidade ela borado de acordo com a 
alínea g) do Anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94 de 15 de Dezembro, 
devendo referir-se nomeadamente o cumprimento das d isposições do 
alvará de loteamento; 

3.º a implantação do anexo está fora do polígono de  implantação previsto no 
loteamento; 

4.º não é apresentada memória descritiva com indica ção da qualificação de 
materiais e de elementos construtivos de acordo com  o Decreto-Lei n.º 
64/90 de 21 de Fevereiro; 

5.º não é apresentada a totalidade dos alçados dos muros, assim como não 
são representados os perfis originais do terreno; 

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

** 

N.º3032/99 PROC.º N.º 1349/99 - (fl. - 29) 
De MANUEL DIAS FIEL, residente na Travessa da Fiandeira n.º 1, lugar e 

freguesia de Mira d’Aire, concelho de Porto de Mós, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no Lote 16 da Quinta da Barreta – 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  26/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer topografia apresentada (esc. 1/200),  face ao levantamento 
topográfico existente no processo de loteamento e, face à planta 1/1000 apresentada; 

2.º implantar a moradia de forma que a cota de sole ira do r/c se situe ao 
mesmo nível do arruamento confinante a Norte, consi derando para este efeito a cota do 
perfil tirado pelo ponto médio do alçado norte da m oradia, tendo em conta o projecto 
viário previsto no loteamento e planta 1/1000 apres entada (soleira r/c = 115m); 

3.º cumprir os afastamentos ao eixo do arruamento, medidos a partir da 
parte mais avançada da construção; 

4.º apresentar corte que contemple os perfis dos ar ruamentos confinantes, 
devidamente cotados altimetricamente e, em valor ab soluto, assim como indicar as 
cotas lineares dos afastamentos previstos no loteam ento; 

5.º cumprir o disposto no art.º 1360.º do Código Ci vil, de forma a 
salvaguardar a servidão de vistas relativamente à e scada exterior, devendo esta ficar a 
1,5m do limite do lote ou, em alternativa, garantir  que no local o muro tenha 2m de 
altura; 

6.º cumprir o disposto nos art.ºs 15.º e 45.º do Re gulamento Geral das 
Edificações Urbanas (RGEU), relativamente a lanços de escadas com um número 
mínimo de degraus não inferior a três; 
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7.º indicar o sistema de ventilação das instalações  sanitárias interiores, de 
acordo com o art.º 87.º do RGEU, apresentar pormeno rização relativa ao mesmo e, 
ainda indicar as respectivas condutas nos alçados e  cobertura; 

8.º apresentar memória descritiva completa, relativ amente à caracterização 
de materiais, de acordo com o Decreto-Lei n.º 64/90  de 21 de Fevereiro, corrigida 
relativamente a cotas de implantação e, com descriç ão das soluções propostas 
relativas às condições acima mencionadas; 

9.º apresentar no prazo de 180 dias: 
a) duas colecções completas do projecto de arquitec tura, uma para 

instrução do processo e outra para actualização do duplicado 
destinado a autenticação, a devolver aquando do lev antamento da 
licença; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de esc.: 120 .000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º3033/99 PROC.º N.º 1465/99 - (fl. - 31) 
De MARIA LISETE FERREIRA CÂNDIDO, residente na Rua D. Mariana Barosa 

n.º 29, lugar e freguesia de Picassinos, concelho de Marinha Grande, referente ao projecto de 
arquitectura uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito em Arrabalde da 
Ponte, Lote 14 , freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia unifamiliar e muros de 
vedação acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º implantar a moradia de acordo com a cota de sol eira prevista no 
loteamento, devendo para efeito considerar como cot a de referência, a cota do 
arruamento no ponto médio da frente do lote; 

2.º reformular os muros laterais e a tardoz da edif icação, de forma a 
minimizar as alterações à topografia; 

3.º reformular e pormenorizar condutas de evacuação  de fumos da cozinha, 
garantindo condutas independentes para cada aparelh o de combustão e, de forma a 
que estas tenham uma tiragem vertical; 

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

5.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 
aquando do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidades; 
6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de esc.: 120 .000$00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64.º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º3034/99 PROC.º INF. N.º 128/94 - (fl. - 14) 
De JORGE MANUEL FERREIRA PEREIRA ÓRFÃO,  residente na Rua de 

Atenas, Lote 18 r/c esq.º - Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, acompanhado de um 
requerimento no qual solicita informação se ainda se mantêm em vigor as condições definidas 
no Plano de Pormenor da Zona onde se insere o loteamento pretendido, conforme 
deliberação de Câmara datada de 01/02/95. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/11/99, que considera que a 
pretensão não é viável pelos motivos abaixo indicad os, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º  e 101.º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Relativamente ao pedido apresentado cabe a estes se rviços informar que o 
Plano de Pormenor referido não é plenamente eficaz,  encontrando-se o local abrangido 
pelas disposições do Plano Director Municipal. 

Assim e, face ao disposto no PDM, parte da propried ade indicada encontra-
se abrangida pela Reserva Ecológica Nacional, não s endo possível face ao disposto no 
art.º 10.º do PDM e art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 44 8/91, de 29 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de  Dezembro, a realização de 
loteamentos; encontra-se ainda a parte restante em Zona Verde não sendo igualmente 
de viabilizar o pretendido, face ao disposto no art .º 51.º do Regulamento do PDM e 
restante legislação referente a loteamentos acima r eferida. 

Mais se refere que: 
a) face ao acima exposto e, ao parecer emitido pelo  Gabinete de 

Reabilitação Urbana em 25/11/99, emite-se parecer d esfavorável; 
b) o local se encontra abrangido pela Zona de Prote cção à Capela de N. Sra. 

da Encarnação (imóvel de interesse público), carece ndo qualquer 
pretensão para o mesmo, de parecer do Instituto Por tuguês do 
Património Arquitectónico e Arqueológico. 

** 

N.º3035/99 PROC.º INF. N.º 173/99 - (fl. - 3) 
De MOTA MARQUES & MARQUES LDA., com sede na Quinta da Fábrica n.º 7, 

Rua Miguel Torga, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade relativo a uma 
parcela de terreno, localizado na Av. Paulo VI, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/99, delibera, por 
unanimidade, dar conhecimento ao requerente da info rmação atrás referida, que a 
seguir se transcreve, assim como enviar cópia do es tudo do Plano de Pormenor de 
Leiria-Norte que se encontra anexa ao processo: 

 “Trata-se do pedido de viabilidade relativo a uma parcela de terreno 
localizado na Av. Paulo VI numa zona definida no Pl ano Director Municipal, como áreas 
habitacionais ou residenciais de média densidade, e ncontrando-se ainda parte do 
mesmo em Zona Verde. 

O local em causa encontra-se ainda abrangido pelo e studo do Plano de 
Pormenor de Leiria-Norte. 

Assim e, em face do acima exposto considera-se que a construção a 
viabilizar para a presente parcela de terreno dever á cumprir com o disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamen te art.ºs 47.º e 51.º e restante 
legislação em vigor; e ainda cumprir com o disposto  no estudo do plano de pormenor 
acima referido para o local, considerando-se que po derá viabilizar-se a construção para 
os lotes Z9, Z10 e Z11. 
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A viabilização da restante construção prevista enco ntra-se dependente da 
aprovação superior do plano mencionado e execução d as respectivas infra-estruturas 
necessárias. 

O licenciamento da construção para o local deverá c umprir com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94 de 15 de Outubro, Decreto-Lei n.º 448/91, de  29 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei 334/95 de 28 de Dezembro e ai nda, ser o objecto de parecer por 
parte do Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária e Força Aérea 
Portuguesa.” 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º3036/99 V. H. N.º 14/99 - (fl. – 11) 
De OLIVEIRA & FERREIRA, LDA.,  com sede na Rua João de Deus n.º 30, em 

Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do prédio do qual é 
arrendatário e, situado na Rua da Graça n.ºs 1 a 5, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria n.º 217/99 efectuada em 27/10/99, delib era, por unanimidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, que revogou o Decreto Lei n.º 100/8 4, de 29 de Março, o despacho de 
14/10/99 proferido pela Senhora Presidente, e o qua l ordenou a realização de uma 
vistoria para efeitos do disposto no art.º 10º do R egulamento Geral das Edificações 
Urbanas ; 

2.º manifestar a intenção de notificar o proprietár io do imóvel José Maria da 
Silva, Herdeiros-Sociedade Civil, para no prazo de 45 dias proceder à reparação das 
deficiências apontadas no referido Auto; 

3.º dar conhecimento da decisão tomada ao inquilino . 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 368/99, DE 18 DE SETEMBRO AOS CENTROS 
COMERCIAIS 
N.º3037/99 Presente uma informação do DOP, dando conhecimento da entrada em vigor do 
Decreto Lei n.º 368/99, de 18 de Setembro, e da sua aplicação aos Centros Comerciais. 

A Câmara, tomou conhecimento e delibera, por unanim idade, mandar 
notificar as administrações dos Centros Comerciais Maringá, D. Dinis, Lis, Lena e 
Galerias S. José, para apresentarem no prazo máximo  de 90 dias, a contar da data de 
entrada em vigor do Decreto Lei n.º 368/99 (18 de N ovembro), um estudo de segurança 
contra incêndios para cumprimento do disposto no n. º 3 do art.º 15º do referido 
diploma legal. 

Mais delibera informar, de que até à regularização desta situação, não serão 
concedidas licenças de construção (alterações) ou l icenças de utilização, para as 
fracções dos referidos Centros. 

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

N.º3038/99 PROC.º N.º LOT. 14/78 (fl.168) 
De ANTÓNIO SANTOS MARQUES DA CRUZ , referente ao projecto de 

alterações apresentado por PAULO MANUEL DA MOTA CARVALHO , para o uso do lote 2 
do loteamento sito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 29.11.99  delibera, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto na alín ea a) do n.º 2 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
334/95, de 28 de Dezembro, uma vez que não foram ap resentados quaisquer elementos 
que permitissem obstar aos motivos que estiveram na  base da proposta de 
indeferimento comunicada através do ofício n.º 2392  de 18.3.99 (deliberação n.º 227/99, 
de 3 de Fevereiro). 

** 

N.º3039/99 PROC.º LOT. N.º 41/96 (fl.339) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS,  residente na Rua do Centro em 

Casal dos Ferreiros – Arrabal, acompanhado de uma informação do Departamento de 
Urbanismo relativamente ao loteamento sito na Quinta do Seixo em Guimarota, freguesia de 
Leiria. 

Em face da alteração apresentada a folhas 313 do pr ocesso a Câmara 
deliberou em 6.10.99 tomar conhecimento das mesmas.  
Tendo em atenção a deliberação de 24.11.99 sobre im plantações, com base no parecer 
emitido pela comissão de Coordenação da Região Cent ro/Delegação Regional do 
Ordenamento do Território, a Câmara depois de anali sar o assunto e, concordando com 
a informação do Departamento de Urbanismo de 29.11. 99, delibera por unanimidade, 
aprovar as alterações de pormenor. 

** 

N.º3040/99 PROC.º LOT. N.º 18/97 (fl.244) 
De AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA,  residente na R. de S. Mónica, 120 

em Parceiros, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo datada de 
29.11.99, relativamente às alterações apresentadas para o projecto do loteamento de uma 
propriedade sita em Vale da Mona, freguesia de Parceiros. 

Atendendo a que o requerente apresentou a planta sí ntese de acordo com a 
deliberação camarária de 21.7.99, alterando a área dos lotes 6 e 11 e da parcela 
remanescente, a Câmara delibera por unanimidade, ap rovar a alteração apresentada, 
passando as áreas de cedência a ter os seguintes va lores: 

- Parcela A – 509,8m2 
- Parcela B – 140,9m2 
- Arruamento – 895,5m2 
- Alargamento da via Norte – 233m2 
- Passeios – 753m2; 
- Gares de estacionamento – 250m2 
Deverá ainda ser dado cumprimento ao parecer da Div isão de Obras 

Municipais, de acordo com a deliberação de 21.7.99.  

** 
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N.º3041/99 PROC.º LOT. N.º 23/97 
Apresenta a firma MARTINS & GAMEIRO LDª E OUTRA,  com sede na Av. 

Marquês de Pombal, Lote 4-r/c esq.º em Leiria, um esclarecimento referente à área de 
implantação do loteamento de uma propriedade sita em Casal dos Matos, freguesia de 
Pousos (folha 184) e requer a aprovação dos projectos de especialidades. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 29.11.99, delibera por unanimidade, aprovar os 
esclarecimentos ao Regulamento do loteamento, apres entados em 12.7.99 e os 
projectos de infra-estruturas, ficando os mesmos co ndicionados ao seguinte: 

1.º apresentar garantias bancárias: 
a) a favor da Cenel-Electricidade do Centro SA, no valor de esc.: 

5.214.713$00 (referente à rede eléctrica); 
b) a favor da Câmara Municipal, no valor de esc.: 1 5.543.208$00 (referente 

às redes de águas e esgotos domésticos e pluviais);  
c) a favor da Câmara Municipal, no valor de esc.: 3 7.394.815$00 (referente à 

rede viária). 
2.º deve ser efectuado o pagamento de esc.: 1.435.0 00$00 + IVA aos SMAS, 

para remodelação da rede de águas. 
Quanto aos projectos de arranjos exteriores, deverã o os mesmos ser 

reformulados de acordo com a informação da Divisão de Apoio Técnico datada de 
11.11.99 e sujeitos a posterior aprovação, sem o qu e não será emitido o alvará do 
loteamento. 

** 

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 

CONSTRUÇÃO DE 5 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MACE IRA (9) T - 16/99 
N.º3042/99 Presente uma informação da Comissão de Análise de Propostas referente ao 
assunto em epígrafe, acompanhada de uma minuta de adenda ao contrato inicial n.º 25/99 de 
08 de Outubro para aprovação, a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a firma 
ANDRÉ & BRÁS, LDA. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - aprovar a minuta de adenda ao contrato inicial nº 25/99 de 08 de Outubro 

de 1999 da empreitada supra referida; 
2 - autorizar a celebração da respectiva adenda ao contrato inicial. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

TRÂNSITO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE JÚLIA ESTRELA DOS SANTOS VIEIRA, 
REPRESENTANTE DE SEU FILHO MENOR JOÃO PAULO DOS SAN TOS VIEIRA – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA TT 268/98 
N.º3043/99 Presente a informação da Divisão Jurídica n.º 101/99, datada de 99-08-25, que 
refere: “entendemos não terem os serviços do Município de Leiria incorrido em qualquer 
comportamento omissivo negligente, não lhes podendo, pois, ser imputada a prática de facto 
ilícito e culposo”. 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  informação da 
Divisão Jurídica n.º 101/99, datada de 99-08-25, qu e considera que “aos serviços do 
Município de Leiria não pode ser imputada a prática  de qualquer facto ilícito e 
culposo”, pelo que não assume a obrigação de indemn izar a Sra. D. Júlia Estrela dos 
Santos Vieira pelos danos sofridos pelo seu filho m enor João Paulo dos Santos Vieira. 

Mais delibera notificar a requerente para, no prazo  de dez dias, se 
pronunciar do que se lhe oferecer, nos termos e par a os efeitos do disposto nos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrat ivo, devendo, nessa notificação 
ser enviada à requerente cópia da informação da Div isão Jurídica n.º 101/99. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

APOIO ÀS FREGUESIAS 
N.º3044/99 Presente o ofício N.º 927/99, de 4 de Novembro, da JUNTA DE FREGUESIA DE 
POUSOS, solicitando à Câmara apoio financeiro para aquisição de uma veículo automóvel 
ligeiro de passageiros de 9 lugares, para o serviço daquela autarquia. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em conta a prá tica anterior 
relativamente a apoios semelhantes solicitados por outras juntas de freguesia, em 
conformidade com a competência que lhe é conferida na alínea b) do n.º 6 do art.º 64º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera por unanimidade apoiar a Junta de 
Freguesia de Pousos com a importância de esc.: 1.50 0.000$00, para que esta autarquia 
proceda à aquisição da viatura pretendida. 

** 
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AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO EM VALE JUNCAL – AR ROTEIA, FREGUESIA 
DE SOUTO DA CARPALHOSA, PARA INSTALAÇÃO DO RESERVAT ÓRIO R 4 E 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE 4 (DA-47)  
N.º3045/99 Presente o ofício N.º. 8312, de 23 de Novembro de 1999, dos Serviços 
Municipalizados  de Água e Saneamento de Leiria, remetendo à Câmara Municipal cópia de 
parte da acta n.º 40/99, da reunião do Conselho de Administração daqueles Serviços, 
realizada em 11 de Novembro, relativa à aquisição da parcela de terreno em epígrafe. 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com a deliberação do 
Conselho de Administração dos Serviços Municipaliza dos de Água e Saneamento de 
Leiria, tomada em reunião de 11 de Novembro de 1999 , delibera, por unanimidade: 

1.º adquirir por compra e pelo valor de esc.: 2.300 .000$00, a HÉLIA MARIA 
DOMINGUES PEREIRA DA SILVA, casada com MANUEL DA SI LVA FERREIRA, 
residentes na Rua Principal, N.º. 644, em Casal Tel heiro, Freguesia de Souto da 
Carpalhosa, Concelho de Leiria,  JOSÉ DOMINGUES PER EIRA, casado com MARIA DE 
JESUS DONINGUES, residentes em Carreira de Cima, Co ncelho de Leiria e MANUEL DE 
OLIVEIRA DOMINGOS, casado com BELMIRA CUSTÓDIA DOS SANTOS, residente em 
Carreira, Concelho de Leiria uma parcela de terreno  com a área de 650m2 que destaca 
ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 7 do art.º 11.º do Código das Expropriações, 
aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, do  prédio urbano indiviso de que são 
proprietários na proporção de um terço cada um resp ectivamente, sito em Vale Juncal, 
freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de Leiri a, inscrito na matriz predial rústica 
da freguesia do Souto da Carpalhosa, sob o número 6 326 e descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob o número 2106, com a área de  7.700m2, constituído de pinhal e 
mato com as seguintes confrontações: 

Norte : Caminho 
Sul : Joaquim Ferreira Eugénio 
Nascente: Joaquim Ferreira Eugénio e Outros 
Poente: Joaquim Esperança 

A parcela a destacar como prédio distinto devidamen te demarcado fica a 
confrontar de Norte com Caminho, Sul com Hélia Mari a Domingues Pereira da Silva, 
Nascente com Joaquim Ferreira Eugénio e Outros e de  Poente com Joaquim 
Esperança; 

2.º remeter o processo aos Serviços de Património p ara estes diligenciarem 
a celebração da respectiva escritura pública no 1º.  Cartório Notarial de Leiria;  

3.º conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara  Municipal para 
outorgar a mesma escritura; 

4.º transmitir aos Serviços Municipalizados de Água  e Saneamento de Leiria 
o teor da presente deliberação. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º3046/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a dois de Dezembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 891.464.789$00 sendo de Operações 
Orçamentais 780.081.227$00 e de Operações de Tesouraria 111.383.562$00. 

** 
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DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE ACTIV IDADES (OPÇÕES 
DO PLANO) E DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2000 DA C ÂMARA MUNICIPAL 
N.º3047/99 Presente as propostas de Plano de Actividades e Orçamento da Câmara 
Municipal para o ano 2000, bem como um documento com apreciações, sugestões e 
propostas de acções apresentado por um dos partidos titulares do direito de oposição, 
enviadas por ter sido solicitado pela Câmara aos partidos titulares deste direito, em 
cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição. 

 O Vereador Sr. António Sequeira fez uma apreciação crítica ao Orçamento da 
Câmara Municipal e ao Plano de Actividades, afirmando que tem dúvidas da possibilidade de 
cumprir o que se promete porque as receitas condicionam as despesas. Fez também uma 
explanação sobre o Plano de Actividades na qual questiona as dotações sectoriais. 

 O Vereador Sr. Dr. Acácio de Sousa afirmou ter dificuldade em perceber os 
objectivos estratégicos para 2000, fazendo de seguida uma explanação sobre as questões da 
Cultura. 

 O Vereador Sr. Dr. José Alves questionou as acções no Programa pré-escolar, 
Mercados e Feiras e Parques Industriais e considerou que algumas freguesias têm pouco 
investimento municipal. 

 A Sra. Presidente respondeu a todas as questões colocadas e afirmou que a 
definição dos objectivos estratégicos será perceptível no documento de justificação do Plano 
de Actividades que será realizado e distribuído após a aprovação da proposta pela Câmara.  

 Considerando a necessidade de analisar o documento  supracitado e de 
eventualmente aceitar, total ou parcialmente, o nel e exposto, a Câmara delibera por 
unanimidade não aprovar as propostas e agendar uma reunião extraordinária para esse 
efeito na próxima Segunda-feira, 6 de Dezembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE DOCUMENTOS PRE VISIONAIS PARA 
O ANO 2000 DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO 
N.º3048/99 Presente o ofício N.º 8488, de 30 de Novembro de 1999, dos SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA , enviando para apreciação e 
aprovação da Câmara Municipal a proposta de “Documentos Previsionais”, para o ano 2000. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e d elibera, por 
unanimidade, aprovar a proposta de documentos previ sionais dos SMAS para o ano 
2000 e remetê-lo à Assembleia Municipal em conformi dade com as alíneas c) do n.º 2 e 
a) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de  Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (TL)24-20 
N.º3049/99 Presente o requerimento de Maria de Jesus Ramalho Marques Ribeiro, residente 
na Rua D. Sancho I, 7, 2.º, em Leiria, solicitando licença acidental de recinto para 
espectáculos de música ao vivo, no “Adro-Bar”, sito na Rua D. Sancho I, n.º 7, 1.º d.º,  Leiria,  
para os dias 3, 4, 10, 11, 17, 18 e 25 de Dezembro de 1999. 
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A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar: 
1 – a realização dos referidos espectáculos, devend o para o efeito pagar a 

taxa relativa ao licenciamento na importância de es c.: 5.661$00 bem como promover o 
seu encerramento até às 2 horas, ficando a encargo da requerente  a limpeza do recinto 
na Rua D. Sancho I; 

2 – fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 d a actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3 – solicitar à STL o reforço da limpeza desta área , incluindo a colocação de 
recipientes em número adequado e a facturação autón oma da mesma para ser cobrada 
à requerente; 

4 – comunicar ao Governo Civil e à PSP para reforça r o patrulhamento; 
5 – comunicar ao Delegado da Direcção-Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 

** 

SONORIZAÇÃO DE RUA – QUADRA NATALÍCIA/99 (TL)24-15 
N.º3050/99 Em análise a carta de 19 de Outubro último, da firma PUPASIL – PUBLICIDADE 
& SUPORTES PUBLICITÁRIOS, LD.ª ., manifestando-se disponível para produzir ambiente 
sonoro durante a Quadra Natalícia 1999/2000 (de 15 de Dezembro a 6 de Janeiro), nas 
principais artérias da cidade de Leiria. 

A Câmara, tomou conhecimento e delibera, por unanim idade, exigir o 
cumprimento das seguintes condições: 
- o volume de som não deve ultrapassar os níveis pe rmitidos por lei; 
- o período de emissão não deve ultrapassar as 19:3 0 horas;  
- as emissões publicitárias não devem ultrapassar o s 12 minutos por hora; 
- o programa de músicas deve ser previamente aprese ntado ao vereador; 
- serão passadas mensagens da Câmara no período de emissão. 

** 

INSTALAÇÃO DE CIRCO -  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (3)2 4-15 
N.º3051/99  Presente o requerimento de Guilherme Cardinali, representante do circo Soledad 
Cardinali, solicitando autorização para instalação de circo, de 26 a 28 de Novembro, no Largo 
da Feira Anual de Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o de spacho da Sra. 
Presidente, datado de 99.11.23, que autorizou a ins talação do circo no Largo da Feira 
Anual de Leiria, nos dias 26, 27 e 28 de Novembro d e 1999, devendo ser prestada 
caução no montante de esc.: 250.000$00. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE CASAS NO BAIRRO SOCIAL COVA DAS FAIAS  
N.º3052/99 Pela TÉCNICA SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL , foi presente as 
Informações/Propostas, que abaixo se transcrevem: 

“ATRIBUIÇÃO DA CASA N.º 9, RUA DA ESPERANÇA – BAIRR O SOCIAL COVA DAS 
FAIAS 

Atendendo a que se encontra vaga, a casa n.º 9 do Bairro Social da Cova das 
Faias, propõe-se que a mesma seja atribuída à família de Palmira Alves da Cruz , anexando-
se a respectiva informação social. 

A renda a fixar, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de 
Maio, será no valor de quinze mil oitocentos e oitenta escudos, no primeiro ano de aplicação. 

O contrato de arrendamento (minuta anexa) deverá ser celebrado, com efeitos a 
partir de 01 de Janeiro de 2000.” 
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“ATRIBUIÇÃO DA CASA N.º 28, RUA DA ESPERANÇA – BAIR RO SOCIAL COVA DAS 
FAIAS 

Atendendo a que se encontra vaga, a casa n.º 28 do Bairro Social da Cova das 
Faias, propõe-se que a mesma seja atribuída à família de Vítor Manuel Ribeiro Nascimento , 
anexando-se a respectiva informação social 

A renda a fixar, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de 
Maio, será no valor de três mil e novecentos escudos, no primeiro ano de aplicação. 

O contrato de arrendamento (minuta anexa) deverá ser celebrado, com efeitos a 
partir de 01 de Janeiro de 2000.” 

“ATRIBUIÇÃO DA CASA N.º 3, RUA DA ESPERANÇA – BAIRR O SOCIAL COVA DAS 
FAIAS 

Atendendo a que se encontra vaga, a casa n.º 3 do Bairro Social da Cova das 
Faias, propõe-se que a mesma seja atribuída à família Maria da Fátima Saraiva Godinho 
Ramualdo , anexando-se a respectiva informação social. 

A renda a fixar, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 166/93 de 7 de 
Maio, será no valor de dois mil novecentos e quarenta escudos, no primeiro ano de aplicação. 

O contrato de arrendamento (minuta anexa) deverá ser celebrado, com efeitos a 
partir de 01 de Janeiro de 2000.”. 

A Câmara tomou conhecimento do relatório da Técnica  Superior de Serviço 
Social e delibera, por unanimidade: 

1- atribuir a casa n.º 9, Rua da Esperança – Bairro  Social da Cova das 
Faias, à família de Palmira Alves da Cruz, fixando a renda mensal no 
valor de 15.880$00, no primeiro ano de vigência. 

2- atribuir a casa n.º 28, Rua da Esperança – Bairr o Social da Cova das 
Faias à família de Vítor Manuel Ribeiro Nascimento,  fixando a renda 
mensal no valor de 3.900$00, no primeiro ano de vig ência. 

3- atribuir a casa n.º 3, Rua da Esperança – Bairro  Social da Cova das 
Faias, à família de Maria de Fátima Saraiva Godinho  Ramualdo, fixando a 
renda mensal de 2.940$00, no primeiro ano de vigênc ia. 

** 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE AJUSTAMENTO DA S TARIFAS DE 
VENDA DE ÁGUA PARA O ANO 2000 (TL)24-7 
N.º3053/99 Presente o ofício N.º. 8489, de 30 de Novembro de 1999, dos SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS  DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA , enviando à Câmara Municipal 
para apreciação e aprovação a Proposta de ajustamento das TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA 
PARA O ANO 2000 e “TARIFAS DE DISPONIBILIDADE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA”, a praticar 
no concelho de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e n o uso da 
competência conferida pela alínea j) do n.º 1 do art.º  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 d e 
Setembro, delibera, por maioria, com a abstenção do  Sr. Vereador Eng. Pedro Lopes 
Pereira de Faria, fixar as tarifas de venda de água  para o ano 2000 a praticar pelos 
Serviços Municipalizados nos seguintes valores: 

a) Consumos comerciais e industriais, incluindo o d e empresas públicas; 

a1) – 1º escalão – de 0 a 100m3, a 134$00 cada metr o cúbico; 
a2) – 2º escalão – de 101 a 1000m3, a 180$00 cada m etro cúbico; 
a3) – 3º. Escalão – superior a 1000m3 a 285$00 cada  metro cúbico 
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b) Consumos públicos: 

b1) – Autárquico, a 79$00 cada metro cúbico, 
b2) – Estado e outras pessoas de direito público, a  155$00 cada metro 
cúbico. 

c) Consumos avulso e ligações provisórias, a 300$00  cada metro cúbico. 

d) Consumos de instituições privadas de beneficênci a e de famílias 
comprovadamente necessitadas, manter a 50$00, cada metro cúbico. 

e) Consumos domésticos, que se consideram todos aqu eles não incluídos 
em qualquer das alíneas anteriores: 

e1) – 1.º escalão – de 0 a 5 m3, a 79$00, cada metr o cúbico; 
e2) – 2.º escalão – de 6 a 10 m3, a 122$00, cada me tro cúbico; 
e3) – 3.º escalão – de 11 a 20 m3, a 180$00, cada m etro cúbico; 
e4) – 4.º escalão – superior a 20 m3, a 285$00, cad a metro cúbico. 

Único – Quando as leituras dos contadores forem efe ctuadas com intervalos 
de tempo superiores a um mês, os valores constantes  das alíneas a1), a2), e1), e2) e 
e3), serão corrigidos com um factor igual ao número  de meses que decorrer entre 
leituras consecutivas. 

Mais delibera fixar as tarifas de “Disponibilidade de Ligação de Água”, nos 
seguintes valores: 

- Para 3 m3 –  390$00 
- Para 5 m3 –  650$00 
- Para 7 m3 –  915$00 
- Para 10 m3 –  1.310$00 
- Para 20 m3 –  2.625$00 
- Para 30 m3 –  3.950$00 
- Para 60 m3 –  7.900$00 

Para maiores calibres o valor da tarifa será fixada  pela entidade responsável 
pelo fornecimento de água, caso a caso, sempre em f unção do preço médio de venda 
de cada m3 de água. 

O Sr. Vereador Eng. Pedro Lopes Pereira de Faria, apresentou a justificação de 
voto que abaixo se transcreve: 

“Não concordo que haja aumentos acrescidos e diferenciados para os consumos 
das empresas. 

Os consumos das empresas já estão divididos por escalões pelo que não haverá 
necessidade de sistematicamente agravar ainda esses escalões. 

O consumo de água nas empresas que atingem os escalões superiores não são 
um luxo (como poderá acontecer nos consumos domésticos), mas sim um imperativo fabril, 
isto é, um custo, pelo que não faz sentido que a Autarquia venha agravar artificialmente os 
custos de produção das empresas do concelho.” 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

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,  JOAQUIM AUGUSTO 
DIAS SERRA 
N.º3054/99 Presente o processo em epígrafe acompanhado do respectivo Relatório Final. 

A Câmara Municipal apreciou e discutiu o assunto e delibera, por 
unanimidade, dada a complexidade e extensão do Proc esso Disciplinar, permitir a 
consulta e , estudo aprofundado do mesmo por parte dos Senhores Vereadores. 

Mais delibera que o Processo Disciplinar seja prese nte à reunião de 9 de 
Dezembro. 

** 

CONCESSÃO DE ABONO DE REPRESENTAÇÃO AO PESSOAL DIRI GENTE 
N.º3055/99 A Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, estabeleceu o estatuto do pessoal dirigente dos 
serviços e organismos da administração central e local do Estado e da administração 
regional, bem como, com as  devidas adaptações dos institutos públicos com natureza de 
serviços personalizados ou de fundos públicos. No n.º 3 do art.º 1.º da Lei 49/99 prevê-se a 
sua aplicação à administração local, com as necessárias adaptações, mediante decreto-lei. 

 Com a publicação do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, concretiza-se a 
aplicação do estatuto do pessoal dirigente à administração local. A Lei n.º 49/99, de 22 de 
Junho, com excepção do Capítulo III (competências do pessoal dirigente) e do art.º 37.º 
(encarregados de missão) aplica-se ao pessoal dirigente das câmaras municipais e dos 
serviços municipalizados, com as devidas adaptações. 

 O n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, introduz a possibilidade de 
serem abonadas despesas de representação em montante a fixar por despacho conjunto do 
Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças e do membro do Governo que tenha a seu cargo 
a administração pública. 

 Pelo Despacho conjunto n.º 625/99 da Presidência do Conselho de Ministros e do 
Ministério das Finanças, publicado no Diário da República, II Série, n.º 179, de 3 de Agosto, 
foi fixado aos dirigentes da administração pública a título de suplemento mensal por despesas 
de representação o montante de 133.000$00 para Director-Geral ou equiparado; 99.800$00 
para Subdirector-Geral ou equiparado; 53.200$00 para Director de Serviços ou equiparado; 
33.300$00 para Chefe de Divisão ou equiparado. 

 Nos termos do n.º 1 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro os 
cargos dirigentes das câmaras municipais e a sua equiparação são os seguintes: 

a) director municipal, equiparado a director-geral; 

b) director de departamento municipal, equiparado a director de serviços; 

c) chefe de divisão municipal, equiparado a chefe de divisão; 

d) director de projecto municipal, equiparado a director de departamento municipal ou a 
chefe de divisão municipal, por deliberação da assembleia municipal, sob proposta da 
câmara municipal. 
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 Este subsídio é abonado em 12 prestações mensais e produz efeitos desde o dia 
1 de Julho de 1999. 

 O n.º 4 do art.º 14.º atribui à assembleia municipal, mediante proposta da câmara 
municipal, a competência para a concessão do abono de despesas de representação ao 
pessoal dirigente das câmaras municipais e dos serviços municipalizados e o n.º 5 do mesmo 
artigo estabelece que aos montantes mensal e anual do suplemento por despesas de 
representação, bem como à respectiva actualização, se aplica o regime estabelecido no 
despacho conjunto.  

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, propor à 
Assembleia Municipal a concessão do abono de despes as de representação ao pessoal 
dirigente da Câmara e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento nas 
condições estabelecidas no despacho conjunto referi do no n.º 2 do art.º 34.º  da Lei n.º 
49/99, de 22 de Junho (Despacho conjunto n.º 625/99 , DR II Série, n.º 179, de 99-08-03). 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

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.º3056/99 Retirado para melhor análise, devendo se r agendado para a reunião de 9 de 
Dezembro. 

** 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA “ASSOC IAÇÃO LAR EMANUEL” 
N.º3057/99 Retirado para melhor análise, devendo se r agendado para a reunião de 9 de 
Dezembro. 

** 

ESCRITURA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – NERLEI 
N.º3058/99 Retirado para melhor análise, devendo se r agendado para a reunião de 9 de 
Dezembro. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 246/97, EM QUE É A RGUIDO FERNANDO 
FERREIRA PEDROSA 
N.º3059/99 Presente o processo em epígrafe. 

A Câmara, tendo em conta que à data em que proferiu  a deliberação n.º 
2239/99, relativa ao processo de contra-ordenação n .º 246/97, não dispunha de 
competência em razão da matéria para aplicar ao res pectivo arguido uma coima por 
violação do disposto da alínea b) do n.º 2 do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 48/96, de  15-05, 
delibera, por unanimidade, revogar a referida delib eração n.º 2239/99, tomada em sua 
reunião de 01-09-1999, ao abrigo do disposto no n.º  1 do art.º 142.º do Código do 
Procedimento Administrativo, atribuindo-lhe efeitos  retroactivos de acordo com o 
preceituado no n.º 2 do art.º 145.º do mesmo diplom a legal. 

** 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

MERCADO DE MONTE REAL 
N.º3060/99 Retirado. 

** 

PROTOCOLO – CANIL 
N.º3061/99 Presente o protocolo em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE: 

Dra. ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA, casada, natural da 
freguesia e Concelho de Mirandela e residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º D.º., 
Marrazes – Leiria, que na qualidade de PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
(N.I.P. 680 002 022) outorgante em representação do MUNICÍPIO DE LEIRIA, como primeiro 
outorgante, 

E: 

ASSOCIAÇÃO ZOÓFILA DE LEIRIA, “FIÉIS AMIGOS”, como segundo 
outorgante, representada por ____________________ e a seguir designada por Associação, 
é estabelecido este protocolo de cooperação que se rege pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA: 

A Câmara dispõe de um canil municipal, a funcionar em edifício próprio, cuja 
gestão é efectuada nos termos da respectiva legislação. 

SEGUNDA: 

Anexas às instalações existentes, foram construídas quatro celas para recolha de 
cães, com acessibilidade autonomizada em relação ao canil municipal e que passam a 
constituir um canil autónomo. 

TERCEIRA: 

A Câmara cede à Associação a utilização deste canil autónomo, nomeadamente 
das celas referidas na cláusula 3.ª e do espaço adjacente, devidamente separado do espaço 
do canil municipal, para nele recolher e tratar animais sob sua guarda e responsabilidade. 

1. A cedência é feita pelo prazo de vigência deste protocolo 

2. O espaço concedido terá um acesso autónomo ligado a caminho público, que 
a Associação poderá usar livremente e como entender, e outro pelas 
instalações camarárias restrito ao pessoal da Câmara. 

3. Compete à Associação a gestão do canil autónomo, nomeadamente no que 
se refere à limpeza, taxa de utilização das celas e alimentação dos animais. 

3.1. A taxa de utilização não pode, nos termos da deliberação camarária 
de 98.04.08. ultrapassar os seis animais por cela. 

QUARTA: 

O Canil Municipal não é objecto deste protocolo. Mantém a sua estrutura de 
funcionamento nos termos da lei, nomeadamente o DL 317/85 de 2 de Agosto, pelo que a 
visita às suas instalações só é permitido durante o horário normal de funcionamento. 

QUINTA: 

Os animais recolhidos no canil municipal serão abatidos após o tempo de 
resguardo previsto na lei (três dias para animais considerados vadios e sete dias para os que 
apresentem indícios razoáveis de terem dono), salvo se a Associação solicitar a sua guarda. 
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1. A transição dos animais do canil municipal para o canil da Associação fica 
dependente de autorização do veterinário municipal que a concederá de 
acordo com as condições de sanidade em que se encontrem e de segurança 
para eventuais futuros donos. 

2. É reconhecido à Associação o direito de dar destino a esses animais, 
nomeadamente encontrando para eles interessados no acolhimento. 

SEXTA: 

O veterinário municipal dará a assistência médica possível aos animais a cargo da 
Associação, nomeadamente promovendo esterilizações e outras operações que as 
instalações e os meios permitam. 

1. Todas as questões técnicas relacionadas com o funcionamento dos dois canis 
são da exclusiva competência e responsabilidade do veterinário municipal 

SÉTIMA: 

Este Protocolo terá a vigência de um ano, automaticamente prorrogada por iguais 
períodos se nenhuma das partes declarar a sua vontade de não renová-lo, com a 
antecedência mínima de trinta dias em relação ao termo do prazo vigente. 

OITAVA: 

Todas as questões emergentes deste protocolo e que nele não estejam 
contempladas serão resolvidas pelo vereador do pelouro.” 

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

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

PROTOCOLO – APOIO AO FOMENTO E FORMAÇÃO DESPORTIVA 
N.º3062/99 Retirado para melhor análise devendo ser  agendado para a reunião de 9 de 
Dezembro. 

** 

CEDÊNCIA DE “BARRAQUINHA” / CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA A 
CONSTRUÇÃO DE NOVA COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
N.º3063/99 Presente o ofício da PROVILEI a solicitar a cedência de uma “Barraquinha” 
destinada a Venda de Natal  de 13 a 22 de Dezembro no Largo Papa Paulo VI. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, concordar com a 
cedência solicitada. 

** 
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GALARDÃO DO DESPORTO 
N.º3064/99 Presente proposta proveniente do Conselho Municipal do Desporto, elaborada de 
acordo com os critérios definidos no Regulamento próprio, indicando nove agentes 
desportivos a galardoar. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade aprovar a proposta 
do Conselho Municipal do Desporto, de atribuir o Ga lardão aos seguintes Atletas: 

- ATLETAS 

- Carolina Santos (Ginástica/Ateneu) 
- Tatiana Fernandes (Atletismo/J. Vidigalense) 
- Cátia Ferreira (Atletismo/J. Vidigalense) 
- Carlos Dinis (Atletismo/J. Vidigalense) 
- Ricardo Ribeiro (BTT/AC. De Leiria) 
- Adriano Santos (C. Patins/HCL) 

- TÉCNICO 

- José Miranda carvalho (Basquete/N. Sportinguista) 

- DIRIGENTE 

- Célia Afra (Andebol/FPA) 

- ÁRBITRO 

- Fernando Humberto (Andebol/AAL) 

A entrega dos Galardões terá lugar no Edifício da N ERLEI no dia 10 de 
Dezembro pelas 20:00H. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (DA-49) 
N.º3065/99 Presente ofícios das entidades a seguir indicadas, a solicitar a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

- Orfeão de Leiria – dia 14 de Novembro, para realização de espectáculo de 
Ballet, das 18 horas às 20 horas; 

- Sub-Região de Saúde de Leiria – dias 16 e 17 de Março/2000, para 
realização das Jornadas de Enfermagem, das 08:30 horas às 18:30 horas. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a, por unanimidade, 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva,  às entidades requerentes. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – APOIO 
N.º3066/99 Retirado. 

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

- CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LEI RIA T - 
183/96 

- CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DA 
MACEIRA – 1.ª FASE T - 373/95 

- ILUMINAÇÃO DE NATAL 
- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

** 

CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LEI RIA (9) T - 183/96 
N.º3067/99 Pela firma BOSOGOL , Construção Civil e Obras Públicas, Lda. , e confirmado 
pela DOM foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante ao Auto de 
Medição N.ºs 1,2,3,4,6,7,8,9,12,15,17,18,20,21,24,25,26,27,29e 30, da obra supra, no valor 
total de 17.942.732$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento do estudo de Revisão 
de Preços apresentado no valor de 17.942.732$00 + I VA. 

** 

CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DA MA CEIRA – 1.ª FASE 
(9) T – 373/95 
N.º3068/99 Pela firma BOSOGOL, Construção Civil e Obras Públicas, Lda. , e confirmado 
pela DOM delibera, por unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento do estudo de Revisão 
de Preços apresentado no valor de 2.537.944$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento do estudo de Revisão 
de Preços apresentado no valor de 2.537.944$00 + IV A. 

** 

ILUMINAÇÃO DO NATAL 
N.º3069/99 O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA, apresentou a reclamação de alguns 
comerciantes de Leiria que pretendem ver as respectivas ruas iluminadas. 

A Câmara estará disposta a contribuir até 50% do esforço financeiro, no 
seguimento da deliberação de Câmara. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
N.º3070/99 A Câmara delibera por unanimidade efectu ar uma reunião extraordinária no 
próximo dia seis de Dezembro corrente, pelas 09,00 horas, para discussão e aprovação 
das propostas do Plano de Actividades e Orçamento d a Câmara Municipal para o ano 
2000. 

Delibera ainda mandar proceder à elaboração do resp ectivo Edital, para que 
seja afixado nos locais de estilo. 

** 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezoito horas 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 dois dias do mês de Dezembro do 
ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


