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ACTA N.º 44 
Aos dezassete dias do mês de Novembro 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 

RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 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 ACÁCIO MONTEIRO DOS 
SANTOS, Chefe de Secção. 

** 

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: 

** 

O Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO  chegou eram dezasseis horas e 
dez minutos, estando a reunião na deliberação N.º2865/99. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.11.10., 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 minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 



99.11.17 

CMLeiria/Acta n.º 44 

01849-(2) 

** 

PONTO NÚMERO UM 

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

1302/94 MANUEL JESUS QUINTINO 
1447/97 BENSIL – BENS IMOB. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, LD.ª 
1524/97 JORGE MANUEL CARREIRA PEREIRA 
1619/97 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
1624/97 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
1628/97 ARMANDO GASPAR DE SOUSA 

184/98 JOSÉ RODRIGUES 
185/98 JOSÉ RODRIGUES 
188/98 JOSÉ RODRIGUES 
189/98 JOSÉ RODRIGUES 
234/98 VIRGÍLIO & OLIVEIRA, LD.ª 

1013/98 MANUEL DE JESUS GAMEIRO 
1016/98 MARTINE MADELEINE ELISSALDE 
1494/98 JOSÉ RODRIGUES 
1495/98 JOSÉ RODRIGUES 

29/99 MANUELA CARVALHEIRO GORDALINA VIEIRA E OUTRO 
145/99 IRMÃOS BRITES, LD.ª 
188/99 JOSÉ LUÍS GONÇALVES SILVA 
206/99 JOÃO MANUEL BATISTA RINO 
256/99 HERMÍNIA MOREIRA DE SOUSA OLIVAL DA SILVA 
262/99 JOÃO MIGUEL MARQUES 
326/99 PEDRO ANTÓNIO LISBOA LOUREIRO 
658/99 LUÍS NETO LOPES 
680/99 MARIA FLORIPES FERREIRA DA COSTA DA SILVA  
726/99 LUCILIA MARIA JESUS FERREIRA DA PONTE 
728/99 MANUEL MARCELINO SANTOS JÚNIOR 
836/99 HABINEVES – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
875/99 MAGNO MENDES FERREIRA 
934/99 ALCIDES VITORINO LÁZARO 

1023/99 ADRIANO JESUS FRANCISCO 
1024/99 ADRIANO JESUS FRANCISCO 
1025/99 ADRIANO JESUS FRANCISCO 
1026/99 ADRIANO JESUS FRANCISCO 
1039/99 JOSÉ SIMÕES VALENTE 
1088/99 ACÁCIO FERNANDO SANTOS LOPES DE SOUSA 
1090/99 SERAFIM GONÇALVES 
1212/99 MANUEL PEREIRA DOMINGUES 
1259/99 FIRMA ROSAL – CONST. CIVIL, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO N.º S: 
219/98 LINDO & FLORÊNCIO, LD.ª 

75/99 ALBINO GAMEIRO & SILVAS, LD.ª 
98/99 IRMÃOS BRITES, LD.ª 

150/99 JOAQUIM VENÂNCIO ESTEVES DIONÍSIO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE V.H. N.º : 

11/99 JOSÉ ANTÓNIO DA CRUZ JACINTO 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

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

2/90 JOSÉ GASPAR DE OLIVEIRA 
27/90 JOSÉ RODRIGUES 
11/91 LIMURBE – URB. E CONSTRUÇÕES, LD.ª 
39/93 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
51/93 JOAQUIM DE SOUSA SALADA 

6/99 MANUEL CRUEL ANDRÉ E OUTRA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO INF. N.º: 

2/99 ABEL EUGÊNIO S. FRADE E OUTROS 

PONTO NÚMERO SEIS 

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

T 149/98 CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E 
ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DA E.M. 533, NA ZONA ENVOLVENTE À 
PONTE DA CATRAIA – MILAGRES – MINUTA DE ADENDA PARA 
APROVAÇÃO 

T 279/97 EXECUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS NA QUINTA DO REI – MINUTA 
DE ADENDA PARA APROVAÇÃO 

 _______ PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – INFORMAÇÃO DOM 
T 80/98 CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS 
T 135/98 EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS EM ARRUAMENTOS NA 

FREGUESIA DE MACEIRA – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS 

PONTO NÚMERO SETE 

T 108/82 PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 2.ª FASE DE VENDAS DE 
LOTES 

PONTO NÚMERO OITO 

- CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA “ASSOCIAÇÃO LAR 
EMANUEL” 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO DEZ 

- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO 
- PUBLICIDADE – MARIPARQUE – DIVERSÃO E TURISMO, S.A. 
- PUBLICIDADE – MEDENTAL DO LIS 
- PUBLICIDADE – ADRIANO DA SILVA GOMES 
- PUBLICIDADE – RODRIGO FAUSTINO SOUSA, LDA. 
- PUBLICIDADE – PAULO VIEGAS – SOC. UNIPESSOAL, LDA. 
- PUBLICIDADE – MARCELO BATISTA DE FARIA 
- PUBLICIDADE – M.P. – MESTRES PUBLICIDADE 
- PUBLICIDADE – M.P. – MESTRES PUBLICIDADE 
- PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LDA. 
- PUBLICIDADE – IVAMAUTO – ACESSÓRIOS AUTO, LDA. 
- PUBLICIDADE – LIZAUTO – SOC. PORTUGUESA DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 

AUTOMÓVEIS, LDA. 



99.11.17 

CMLeiria/Acta n.º 44 

01851-(4) 

- PUBLICIDADE – SERVOLIS – GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, LDA. 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 

CENTRO SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – RETROMÁQUINA – COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

REPARAÇÕES, LDA. 
- ACTIVIDADES EM MERCADOS – ANULAÇÃO DE DÍVIDA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO DOZE 

- ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA - REFEITÓRIO 
- ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1.º 2.º E 3.º CICLOS DE COLMEIAS – REFEITÓRIO 
- ESCOLA 1.º CEB DE LEIRIA N.º 6 (CRUZ D’AREIA) – REFEITÓRIO 
- 2.º LUGAR DO JARDIM DE INFÂNCIA DE A-DOS-PRETOS – VERBA DE ARRANQUE 
- COMISSÃO NACIONAL DO RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO DE 37 LUGARES PARA OS DIAS 23 E 26 DE 
DEZEMBRO/99 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 
A ÁREA DE 6.480 M2, SITA EM CARVIDE, ADQUIRIDA POR DELIBERAÇÃO DE 
CÂMARA DE 93-10-08, PELO VALOR DE 4.500.000$00 (QUATRO MILHÕES E 
QUINHENTOS MIL ESCUDOS) À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROTOCOLO – NATAÇÃO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
- APOIOS FINANCEIROS AO UNIÃO DESPORTIVO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS –APOIOS 

** 

REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

N.º2858/99 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO PERÍODO 
QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

O munícipe Rogério Augusto Rodrigues Lucas, embora inscrito, não 
compareceu. 

O munícipe Joaquim Vieira Cova solicitou á Câmara a colocação de protecção 
(pilares) em frente à porta da sua residência no n.º 14 da Rua de Alcobaça, a seguir ao 
cruzamento da Av.ª Combatentes da Grande Guerra, de forma a impedir o estacionamento de 
viaturas que lhe impede o acesso. Já por várias vezes se viu obrigado a solicitar a presença 
da Polícia no local. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que vai mandar averiguar. 

O munícipe António Anjos Fernandes  expôs o seu descontentamento com as 
obras que estão a ser feitas no Reservatório de Águas e Esgotos na rua Vale Verde nos 
Marrazes, solicitou ainda a reparação da rua, que considera ser a de pior estado nos 
Marrazes, a colocação de contentores para a recolha de lixo. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que vai averiguar a situação. 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (1) 

N.º2859/99 Pelo Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1.º apesar de só daqui a um ano ser a passagem do Milénio e de Século, como 
na generalidade da opinião pública os grandes festejos são na próxima passagem de ano, 
gostava de saber se estão previstos alguns festejos de rua. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, informou que está previsto fazer festas 
de rua, nomeadamente um fogo de artifício que já está garantido. Este é um assunto em que 
existem várias opiniões, pelo que se vão tentar conciliar. 

2.º questionou qual era a ideia do Pelouro da Cultura em termos de fomento e 
apoios ao Teatro, nomeadamente quanto ao grupo “O Nariz” , que na sua opinião é um grupo 
com um rico historial no concelho, passando a promoção do Teatro pelo incentivo a grupos 
com modos diferentes de encarar o Teatro, evitando assim uma perspectiva de carácter 
monolítico ou até monopolista em relação a essa arte. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou que desde a ultima deliberação 
unânime do executivo sobre este grupo, não teve qualquer contacto com o mesmo, o que não 
implica que não haja uma programação teatral em força para o próximo ano, mantendo-se o 
Festival da Alta Estremadura, e o Festival de Marionetes com as Câmaras Municipais de 
Marinha grande e Pombal, que está prestes a começar, um projecto de teatro sobre os “500 
anos do Descobrimento do Brasil”, “o programa Escola Viva com Teatro, Teatro no programa 
Animação da Leitura etc... 

O Sr. Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA, apelou ao executivo para se pôr fim a 
ressentimentos, pois “O Nariz”  sempre teve uma importância fundamental nos projectos da 
autarquia, pelo que é de enaltecer os relevantes serviços prestados, sendo um grupo de 
grande qualidade e um instrumento fundamental de animação pedagógica. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, informou que não existem 
ressentimentos, e até sabe que a peça sobre o Euro, encomendada ao dramaturgo Luís 
Mourão vai ser representada por elementos de “O Nariz” . É do conhecimento geral o que  
aconteceu, tendo o executivo na altura achado  que foi um comportamento que não se 
deveria deixar passar em branco, pelo que mais não fiz do que dar cumprimento a uma 
deliberação o grupo deverá contactar a Câmara 

O Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  perguntou ainda se o grupo “O Nariz”  
não contactou já a Câmara para ser recebido. 

A Senhora PRESIDENTE confirmou o pedido. 

3.º ao receber o projecto para um museu no Arrabal, achou-o muito interessante 
e sabendo que há outros projectos a avançarem noutras freguesias, gostava de saber a 
posição do Pelouro da Cultura, e se tem algumas ideias quanto à formação de uma rede 
museológica Municipal, de forma a articular as várias perspectivas da etnografia nas diversas 
freguesias.. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, respondeu que existe esse projecto, que 
há muito é do seu conhecimento, e existem outros de boa qualidade, ou pelo menos boas 
colecções, sendo as freguesias incentivadas a desenvolver os seus projectos. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2860/99 PROC.º N.º 1302/94 – (FL. – 421) 
De MANUEL JESUS QUINTINO, residente em Quinta da Matinha, Lote 12 – r/c, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no bloco, situado no lugar e 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  15/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações levadas 
a efeito no bloco acima referido, condicionado ao s eguinte: 

1.º apresentar planta de arranjos exteriores rectif icada, no que se refere aos 
lugares de estacionamento previstos e localizados e m espaço público, de acordo com 
a deliberação de aprovação inicial (6 lugares); 

2.º cumprir em obra com os aspectos relativos aos a rt.º s 17.º, 18.º e 26.º do 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

3.º reformular o muro proposto no que se refere à a ltura do mesmo, de 
modo a reduzir o impacto visual do lado sul; 

4.º apresentar as rectificações acima indicadas e o s projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º2861/99 PROC.º N.º 1447/97 - (fl - 349) 
De BENSIL – BENS IMOBILIÁRIOS, COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO LDA, com 

sede na Rua Nova do Seixo, n.º 271 – Senhora da Hora - Matosinhos, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura um conjunto habitacional, a levar a efeito numa parcela 
de terreno a destacar de uma propriedade situada em Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional acima 
referido, devendo dar cumprimento aos pontos n.º s 1, 2 e 3 da deliberação tomada em 
08/07/98, e ainda condicionado a: 

1.º garantir em obra (condicionante do alvará de li cença) o seguinte: 
1.1 controle de poluição na cave e nas boxes, contr ole de fumos da cave e 

nas boxes e, drenagem de águas residuais (ralos de recolha e câmaras retentoras) de 
acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril. 

** 

N.º2862/99 PROC.º N.º 1524/97 - (fl. - 181) 
De JORGE MANUEL CARREIRA PEREIRA, residente em Caldelas, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito numa 
moradia bi-familiar, situada em Covinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, devendo apresentar relativa mente às mesmas, projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º2863/99 PROC.º N.º 1619/97 - (fl. - 191) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A., com sede em Pocejal, 

freguesia de Vermoil, referente ao projecto de arquitectura/licenciamento, de alterações a 
levar a efeito numa moradia unifamiliar em banda, situada na Urbanização Quinta do Seixal, 
Lote 26, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida e autorizar o respectivo lic enciamento. 

** 

N.º2864/99 PROC.º N.º 1624/97 - (fl. - 192) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A., com sede em Pocejal, 

freguesia de Vermoil, referente ao projecto de arquitectura/licenciamento, de alterações a 
levar a efeito numa moradia unifamiliar em banda, situada na Urbanização Quinta do Seixal, 
Lote 21, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida e autorizar o respectivo lic enciamento. 

** 

N.º2865/99 PROC.º N.º 1628/97 - (fl. - 217) 
De ARMANDO GASPAR DA COSTA, com sede em Pocejal, freguesia de 

Vermoil, referente ao projecto de arquitectura/licenciamento, de alterações a levar a efeito 
numa moradia unifamiliar em banda, situada na Urbanização Quinta do Seixal, Lote 25, 
freguesia de Leiria, é prorrogação do alvará de licença de construção. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida e autorizar o respectivo lic enciamento. 

** 

N.º2866/99 PROC.º N.º 184/98 
Presente o processo mencionado em epígrafe em que é requerente JOSÉ 

RODRIGUES, residente na Avenida 11 de Julho, N.º 1551, Memória, acompanhado da 
citação para a Câmara Municipal de Leiria apresentar a contestação no Recurso Contencioso 
de Anulação n.º 607/99, do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra  (TACC), e de 
informação prestada pela Advogada Dra. Ana Maria Barreira Carujo, sobre o conteúdo do 
articulado da petição inicial do referido recurso. 

A Câmara, depois de analisar todo o processo e conc ordando com as 
soluções apontadas na informação jurídica supra ref erida, bem como com a respectiva 
fundamentação, delibera, por unanimidade, o seguint e: 

1º - revogar, ao abrigo das disposições combinadas do artigo 47.º da Lei de 
Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA), e do s artigos 138.º e 141.º, n.º 1 do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), e nos termos do disposto nos artigos 
142.º, n.º 1 e 143.º, n.º 1 do CPA, as deliberações  tomadas no Processo Administrativo 
n.º 184/98, pela Câmara Municipal em suas reuniões de 10-03-1999 e de 26-05-1999, 
pelos motivos e com os fundamentos  constantes da referida informação jurídica, a qual 
passa a fazer parte integrante da presente delibera ção, designadamente por as mesmas 
padecerem de vício de forma, por falta de fundament ação, conforme dispõe o n.º 2 do 
artigo 125.º do CPA, o que as torna inválidas, e, p or consequência, revogáveis. 

2º - atribuir ao acto de revogação efeitos retroact ivos, à data da prática das 
deliberações revogadas, em conformidade com o dispo sto no artigo 145.º, n.º 2 do 
CPA. 
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3º -  delibera, ainda, ao abrigo do preceituado na alínea b) do n.º 2 do art.º 
103.º do CPA, dispensar a audiência do requerente n os termos e para os efeitos do 
disposto no art.º 100.º e seguintes do CPA, em virt ude da presente decisão lhe ser 
favorável. 

4º - mais delibera, não proceder à audiência dos au tores da exposição 
apresentada fls. 773 do Processo de Loteamento n.º 27/90, em virtude dos mesmos não 
poderem ser considerados interessados no presente p rocesso administrativo, dado 
que não são titulares de direitos ou interesses a a cautelar em sede de licenciamento 
municipal de obras particulares. 

5º - por último delibera comunicar ao Tribunal Admi nistrativo do Círculo de 
Coimbra o teor da presente deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º2867/99 PROC.º N.º 185/98 
Presente o processo mencionado em epígrafe em que é requerente JOSÉ 

RODRIGUES, residente na Avenida 11 de Julho, n.º 1551, Memória, acompanhado da 
citação para a Câmara Municipal de Leiria apresentar a contestação no Recurso Contencioso 
de Anulação n.º 606/99, do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra  (TACC), e de 
informação prestada pela Advogada Dr.ª Ana Maria Barreira Carujo, sobre o conteúdo do 
articulado da Petição Inicial do referido Recurso. 

A Câmara, depois de analisar todo o processo e conc ordando com as 
soluções apontadas na informação jurídica supra ref erida, bem como com a respectiva 
fundamentação, delibera, por unanimidade, o seguint e: 

1.º - revogar, ao abrigo das disposições combinadas  do artigo 47.º da Lei de 
Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA), e do s artigos 138.º e 141.º, n.º 1 do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), e nos termos do disposto nos artigos 
142.º, n.º 1 e 143.º, n.º 1 do CPA, as deliberações  tomadas no Processo Administrativo 
n.º 185/98, pela Câmara Municipal em suas reuniões de 10-03-1999 e de 26-05-1999, 
pelos motivos e com os fundamentos constantes da re ferida informação jurídica, a qual 
passa a fazer parte integrante da presente delibera ção, designadamente por as mesmas 
padecerem de vício de forma, por falta de fundament ação, conforme dispõe o n.º 2 do 
artigo 125.º do CPA, o que as torna inválidas, e, p or consequência, revogáveis. 

2.º - atribuir ao acto de revogação efeitos retroac tivos, à data da prática das 
deliberações revogadas, em conformidade com o dispo sto no artigo 145.º, n.º 2 do 
CPA. 

3.º -  delibera, ainda, ao abrigo do preceituado na  alínea b) do n.º 2 do art.º 
103.º do CPA, dispensar a audiência do requerente n os termos e para os efeitos do 
disposto no art.º 100.º e seguintes do CPA, em virt ude da presente decisão lhe ser 
favorável. 

4.º - mais delibera, não proceder à audiência dos a utores da exposição 
apresentada fls. 773 do Processo de Loteamento n.º 27/90, em virtude dos mesmos não 
poderem ser considerados interessados no presente p rocesso administrativo, dado 
que não são titulares de direitos ou interesses a a cautelar em sede de licenciamento 
municipal de obras particulares. 

5.º - por último delibera comunicar ao Tribunal Adm inistrativo do Círculo de 
Coimbra o teor da presente deliberação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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N.º2868/99 PROC.º N.º 188/98 - (fl. - 177) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua de 
S. António, Lote 18, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento; 

2.º a área de arrumos no sótão não poderá ter condi ções de habitabilidade, 
de acordo com a informação do Departamento de Urban ismo de 12/08/98 (Processo de 
Loteamento 27/90); 

3.º a implantação deve cumprir com os alinhamentos definidos no processo 
de loteamento, devendo apresentar corte rectificado  de acordo com a deliberação de 
Câmara tomada em 03.06.98; 

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

Construção, Garantia Bancária no valor de 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.º2869/99 PROC.º N.º 189/98 - (fl. - 180) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, freguesia de 

Memória, referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na 
Rua de S. António, Lote 19, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento; 

2.º a área de arrumos no sótão não poderá ter condi ções de habitabilidade, 
de acordo com a informação do Departamento de Urban ismo de 12/08/98 (Processo de 
Loteamento 27/90); 

3.º a implantação deve cumprir com os alinhamentos definidos no processo 
de loteamento, devendo apresentar corte rectificado  de acordo com a deliberação de 
Câmara tomada em 03.06.98; 

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

Construção, Garantia Bancária no valor de 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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N.º2870/99 PROC.º N.º 234/98 - (fl. - 83) 
De VIRGILIO & OLIVEIRA LDA,  residente na Rua Saint-Maur des Fossés, n.º 75, 

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 8886, de 06/10/99. 

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 armazém destinado a material elé ctrico a levar a efeito em Andrinos, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
15/09/99, transmitida através do ofício n.º 8886, d e 06/10/99. 

** 

N.º2871/99 PROC.º N.º 1013/98 - (fl. - 123) 
De MANUEL JESUS GAMEIRO, residente na Rua Vale de Lobos, Lote 6 – 3.º 

esq.º em Leiria, acompanhado de um pedido de legalização da alteração à cota de soleira de 
uma moradia situada no Lote 25 – Quinta do Chorão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração à cota de soleira da moradia acima referida, devendo 
apresentar os elementos de sobreposição a vermelho e amarelo, de acordo com o 
estabelecido no Regulamento Municipal de Obras Part iculares. 

** 

N.º2872/99 PROC.º N.º 1016/98 - (fl. - 227) 
De MARTINE MADELEINE ELISSADE, residente na Rua João XXI, n.º 3 – 4.º d.º 

em Leiria, referente ao projecto de arquitectura da legalização de alterações, levadas a efeito 
numa moradia, situada no Lote 11 – Quinta do Chorão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações levadas 
a efeito na moradia acima referida, condicionado ao  seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade relativam ente às alterações 
efectuadas, no prazo de 180 dias; 

2.º apresentar a sobreposição a vermelho e amarelo,  no que se refere à 
totalidade das alterações efectuadas e, de acordo c om o previsto no Regulamento 
Municipal de Obras Particulares. 

** 

N.º2873/99 PROC.º N.º 1494/98 - (fl - 89) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua de S. 
António, Lote 4, freguesia de Leiria. 



99.11.17 

CMLeiria/Acta n.º 44 

01858-(11) 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, informar 
que para poder pronunciar-se sobre a pretensão, tor na-se necessário o requerente dar 
resposta ao último parágrafo da deliberação camarár ia tomada em sua reunião de 
17/03/99, no que se refere à aquisição do lote onde  se insere a construção em causa. 

** 

N.º2874/99 PROC.º N.º 1495/98 - (fl - 88) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua de S. 
António, Lote 5, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, informar 
que para poder pronunciar-se sobre a pretensão, tor na-se necessário o requerente dar 
resposta ao último parágrafo da deliberação camarár ia tomada em sua reunião de 
17/03/99, no que se refere à aquisição do lote onde  se insere a construção em causa. 

** 

N.º2875/99 PROC.º N.º 29/99 - (fl. - 32) 
De MANUELA CARVALHEIRO GORDALINA VIEIRA E OUTRA,  residente em 

Picheleiro, freguesia de Barosa, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito em Almoinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, 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  41.º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a descrição da propriedade indicada na Certidão  da Conservatória do 
Registo Predial não se encontra de acordo com os el ementos gráficos apresentados, 
bem como com o existente no local no que se refere ao arruamento existente; 

1.1 não indica a delimitação da totalidade da propr iedade à escala 1/200; 
2.º a implantação proposta deverá ser reformulada d e modo a enquadrar-se 

no local, nomeadamente no que se refere ao afastame nto à via do lado Sul; 
3.º o projecto não cumpre com o afastamento ao arru amento existente no 

local do lado Nascente, de acordo com o disposto no  art.º 26.º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

4.º não prevê a localização da estrutura na cave, d e modo a verificar-se que 
a mesma não interfere com a circulação de viaturas e com os espaços de 
estacionamento; 

5.º não poderá prever a abertura de vãos ao nível d a cobertura, devendo 
esta ser contínua e sem volumes sobrelevados em rel ação à mesma, devendo a 
iluminação da sala de condomínio ser efectuada atra vés de vão na cobertura; 

6.º a largura entre o beirado e a platibanda sendo caminho de evacuação 
deve permitir a circulação de pessoas, de acordo co m o disposto no Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

7.º a memória descritiva não refere a caracterizaçã o dos materiais de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, bem como restantes 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); 
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7.1 o projecto não cumpre com o disposto no Decreto  Lei acima referido, no 
que se refere a: 

7.1.1 caminho de evacuação (art.º 12.º); 
7.1.2 câmara corta fogo, não devendo a área da mesm a ser inferior a 

3,00m2 (art.º 15.º); 
8.º 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; 

9.º não prevê guarda de protecção lateralmente junt o às rampas; 
10.º não prevê cobertura com quatro águas, afim de assegurar o 

correcto enquadramento estético no local; 
11.º deverá apresentar novo termo de responsabilida de do técnico autor do 

projecto. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2876/99 PROC.º N.º 145/99 - (fl - 51) 
De IRMÃOS BRITES LDA, com sede na Rua Monsenhor Joaquim Carreira, n.º 7 

– Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de elementos acerca da 
proposta de indeferimento e referente ao projecto de arquitectura uma moradia a levar a efeito 
na rua da Esperança – S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta às questões que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 15/11/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura 
da moradia acima referida, condicionado ao seguinte : 

1.º cumprir com os art.º s 110.º e 112.º do Regulam ento Geral das 
Edificações Urbanas; 

2.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial com área 
rectificada de acordo com a propriedade final, face  às cedências já ocorridas e à 
necessária cedência de 1 lugar de estacionamento pr oposto; 

3.º deslocar a localização do lugar de estacionamen to exterior proposta 
para Sul, prevendo a largura de 6,00m entre lancis e com traçado regular (deverá 
apresentar planta à escala 1/200 de acordo com o re ferido); 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, garantindo 
o cumprimento do art.º 22º do Decreto Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro; 

5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 250.000$0 0, a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção, de 
acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal de Obras Particulares, e face à 
necessária pavimentação das áreas a ceder de acordo  com os materiais existentes na 
rua, e na qual deve constar a seguinte cláusula: “a  garantia apresentada não cessará 
em caso algum, sem autorização expressa da Câmara M unicipal. ” 

** 
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N.º2877/99 PROC.º N.º 188/99 - (fl. - 75) 
De JOSÉ LUÍS GONÇALVES SILVA,  residente na Av. Marquês de Pombal, Lote 

4 – r/c d.º em 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 8749, de 28/09/99, 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 de uma moradia a levar a efeito numa p arcela de terreno remanescente, 
situada em S. Romão, freguesia de Pousos, 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, pelo s motivos já referidos na deliberação 
tomada em 08/09/99, transmitida através do ofício n .º 8749, de 28/09/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2878/99 PROC.º N.º 206/99 - (fl. - 31) 
De JOÃO MANUEL BATISTA RINO, residente na Rua Poeta José Marques da 

Cruz, Lote 81 – 1.º d.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de ampliação 
a levar a efeito numa moradia, situada Vale de Lobos – Quinta do Africano – Cruz d’Areia , 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de ampliação a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do art.º 1360.º do Códig o Civil, relativamente ao 
terraço junto ao limite da propriedade; 

2.º reformular a escada proposta de modo a cumprir com o disposto no art.º 
18.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, devendo ainda prever patamar 
intermédio de acordo com o disposto nos art.ºs 15.º  e 45.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

3.º apresentar caracterização dos materiais de acor do com o disposto no 
art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fever eiro (relativamente à disponibilidade de 
água e meios de extinção de incêndios); 

4.º indicar na cobertura a saída da conduta de fumo  da cozinha; 
5.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 referir 
nomeadamente o cumprimento das disposições dos inst rumentos de planeamento em 
vigor, ou a informação prévia e normas técnicas; 

6.º apresentar os projectos de especialidade bem co mo as rectificações 
acima indicadas no prazo de 180 dias, devendo os me smos cumprir com o disposto na 
legislação em vigor. 

** 

N.º2879/99 PROC.º N.º 256/99 - (fl. - 38) 
De HERMÍNIA MOREIRA SOUSA OLIVAL DA SILVA,  residente na Rua Manuel 

de Oliveira Pepe, n.º 1 – Ponte dos Pousos, freguesia de Pousos, acompanhado de uma 
informação da 1.ª Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, 
comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto 
através do ofício n.º 9272, de 14/10/99, desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de remodelação e conservação de um edi fício, situado na Rua das 
Olhalvas, n.º 62, freguesia de Pousos, ao abrigo do  disposto nas alíneas b) e d) do n.º 1 
do artigo 63.º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 22/09/99, transmitida através do ofício n .º 9272, de 14/10/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2880/99 PROC.º N.º 262/99 - (fl. - 36) 
De JOÃO MIGUEL MARQUES,  residente em Abadia, freguesia de Cortes, 

referente ao projecto de arquitectura de alterações de uma moradia, situada na Travessa das 
Olhalvas, freguesia de Pousos, que constam da instalação de um estabelecimento de 
restauração na cave. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, 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: 

Relativamente ao presente projecto de alterações de  moradia unifamiliar, 
com instalação em cave de estabelecimento de restau ração, verifica-se que: 

1.º não esclarece quanto ao acesso à propriedade, n omeadamente se se 
trata de caminho público ou particular, face ao teo r da Certidão da Conservatória do 
Registo Predial e escritura apresentada, que refere  confrontar a mesma com serventia 
particular a Norte, e face aos antecedentes existen tes (Inf. 54/88 e Proc.º 2369/88); 

2.º não se considera viabilizar a solução de estaci onamento proposta, face 
ao disposto no art.º 68º do Regulamento do Plano Di rector Municipal e anexo II, e face 
ao espaço comercial proposto e existente (8 lugares  no total no interior do lote), já que 
não se garante igualmente o correcto acesso ao edif ício, ao nível do r/chão; 

3.º as condições de acesso ao edifício e face aos e lementos apresentados, 
não cumpre com o disposto no art.º 46.º do Decreto- Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

4.º não esclarece quanto à ventilação do WC do pess oal, de acordo com o 
disposto no art.º 87º do Regulamento Geral das Edif icações Urbanas; 

5.º não apresenta elementos em planta quanto à loca lização da conduta de 
evacuação de fumos nos diversos pisos, indicada em alçado e de acordo com o 
disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25 d e Setembro, com a redacção dada 
pelo  Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril,  relativamente  ao n.º 6 e 7 do art.º 
12.º, não sendo ainda indicado lavatório junto à en trada da cozinha, de acordo com o 
disposto no n.º 7 do art.º 12.º do mesmo Decreto Re gulamentar; 

6.º não apresenta projecto de segurança devidamente  autenticado pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros. 

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

** 

N.º2881/99 PROC.º N.º 326/99 - (fl - 156) 
De PEDRO ANTÓNIO LISBOA LOUREIRO, residente na Rua Dr. José 

Gonçalves, Lote 61 - n.º 45, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num estabelecimento, situado na Rua Dr. José Gonçalves, n.º 45, 
freguesia de Leiria, para café. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1.º prever em obra, vestíbulo na zona de transição entre as instalações 
sanitárias e sala de refeições; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, 
devidamente rectificados no que se refere à designa ção do estabelecimento, de acordo 
com o requerimento apresentado em 15/11/99. 

** 

N.º2882/99 PROC.º N.º 658/99 - (fl - 28) 
De LUÍS NETO LOPES, residente na Av. 25 de Abril, n.º 204 – Lote 1, freguesia 

de Leiria, referente ao projecto de arquitectura uma moradia e muros, a levar a efeito em 
Santa Clara, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta à escala 1/1000, planta de im plantação, planta da 
cobertura e alçados devidamente corrigidos e compat íveis com as plantas; 

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

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

** 

N.º2883/99 PROC.º N.º 680/99 - (fl. - 57) 
De MARIA FLORIPES FERREIRA DA COSTA DA SILVA,  residente na Rua do 

Jamboino, n.º 1 – Vila Verde - Pombal, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 8909, de 
07/10/99, 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 de uma moradia, muro e churrasqueira, a levar a efeito no Lote 64 – Casal 
dos Matos, freguesia de Pousos, ao abrigo do dispos to 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 15/09/99, transmitida através do ofício n .º 8909, de 07/10/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2884/99 PROC.º N.º 726/99 - (fl - 56) 
De LUCILIA MARIA JESUS FERREIRA DA PONTE, residente na Rua do 

Cabeço – Vale de Sumo, freguesia de Santa Catarina da Serra, acompanhado de elementos 
dando resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de 
arquitectura uma moradia, a levar a efeito no Lote 21 – Urbanização Belmonte II – Casal dos 
Matos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 15/11/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura 
da moradia acima referida, condicionado ao seguinte : 

1.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura 
devidamente rectificado, uma para instrução do proc esso e outra para autenticação a 
devolver no acto do levantamento da licença, nos se guintes aspectos: 

1.1 cumprir a área de implantação prevista no lotea mento e de acordo com 
o disposto na alínea S5 do art.º 3º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

1.2 seguir as indicações do Código de Boa Prática e  Tecnologia dos Gases 
Combustíveis, relativas ao afastamento mínimo de 0, 40m entre fogão e esquentador; 

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

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

Mais delibera esclarecer, que o loteamento prevê a possibilidade de balanço 
de varandas, contudo não poderão exceder a área de implantação, o que neste caso 
implicará correcção à arquitectura. 

** 

N.º2885/99 PROC.º N.º 728/99 - (fl - 61) 
De MANUEL MARCELINO SANTOS JÚNIOR, residente na Rua Barão de 

Viamonte, n.º 45 – 2.º Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição acerca da 
proposta de indeferimento, e referente ao projecto de arquitectura de remodelação a levar a 
efeito numa loja instalada num edifício, situado na Rua Barão de Viamonte / Rua Mestre de 
Avis, n.º 18 – 22, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e e concordando com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 15/11/99, delibera, 
por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura  da remodelação a levar a efeito na 
loja acima referida, sem placa publicitária e autor izar o respectivo licenciamento, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com as condicionantes indicadas no pare cer do Instituto 
Português do Património Arquitectónico e Arqueológi co, Centro de Saúde e Gabinete 
do Centro Histórico (nomeadamente no que se refere à placa publicitária), e dos quais 
deverá ser dado conhecimento ao requerente. 

** 

N.º2886/99 PROC.º N.º 836/99 - (fl - 38) 
De HABINEVES – CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Av.ª 11 de Julho, n.º 759, 

freguesia de Memória, referente ao projecto de arquitectura um bloco habitacional, a levar a 
efeito no Lote 4 – Urbanização Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1.º apresentar elementos gráficos com indicação das  áreas de todos os 
compartimentos, de forma a cumprir com o art.º 5º d o Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 
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2.ºcumprir com o disposto nos art.º s 15º e 45º do RGEU, prevendo patamar 
no r/chão junto à porta de acesso à cave, por quest ões de segurança; 

3.º apresentar duas colecções completas do projecto  de arquitectura, 
devidamente rectificados nos aspectos acima referid os, uma para instrução do 
processo e outra para autenticação a devolver aquan do do levantamento da licença; 

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

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

** 

N.º2887/99 PROC.º N.º 875/99 - (fl. - 35) 
De MAGNO MENDES FERREIRA,  residente na Rua Cónego Pereira Simões – 

Ponte de S. Paulo - Espite, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 8066, de 
09/09/99, 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 de alterações a levar a efeito num est abelecimento de bebidas, situado no 
n.º 103 da Rua Dr. Pereira Venâncio, freguesia de L eiria, ao abrigo do disposto na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91 , de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 25/08/99, transmitida através  do ofício n.º 8066, de 09/09/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2888/99 PROC.º N.º 934/99 - (fl. - 32) 
De ALCIDES VITORINO LÁZARO,  residente na Rua de S. António, n.º 25A, 

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 8967, de 07/10/99, 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 de um anexo destinado a garagem, a lev ar a efeito na Rua de Santo 
António, n.º 25A, freguesia de Leiria, ao abrigo do  disposto na alínea 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 15/09/99, transmitida através do ofício n .º 8967, de 07/10/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 
N.º2889/99 PROC.º N.º 1023/99 - (fl. – 24A) 

De ADRIANO DE JESUS FRANCISCO,  residente em Caldelas, freguesia de 
Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 
1 – Rua Principal – Casal dos Matos, 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  15/11/99, 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  17º 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 gráficos não se encontram de acord o com o previsto no 
loteamento, bem como com o existente no local, rela tivamente a: 

1.1 limite norte do lote, na parte que confronta co m a zona verde existente 
no local; 

1.2 largura de passeio e arruamento; 
2.º não indica o local de acesso de viaturas ao lot e, de forma a garantir o 

número de estacionamentos previstos no loteamento; 
3.º não respeita a cota de soleira prevista no lote amento; 
4.º não cumpre o art.º 15º do Regulamento Geral das  Edificações Urbanas, 

relativamente à previsão de antecâmara entre a zona  de garagem e o piso habitacional, 
afim de garantir as devidas condições de higiene e salubridade; 

5.º não cumpre com o disposto nos art.º s 15º e 45º  do RGEU, relativamente 
às escadas entre pisos, devendo estas ser dotadas d e patamar intermédio e lanços 
com o número de degraus não inferior a três;  

6.º não indica o sistema de ventilação das instalaç ões sanitárias interiores, 
de acordo com o disposto no art.º 87º do RGEU, deve ndo apresentar pormenorização 
relativa ao mesmo e indicar as respectivas condutas  na cobertura; 

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.º2890/99 PROC.º N.º 1024/99 - (fl. – 23A) 
De ADRIANO DE JESUS FRANCISCO,  residente em Caldelas, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 
3 – Rua Principal – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, 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  17º 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 gráficos não se encontram de acord o com o previsto no 
loteamento, bem como com o existente no local, rela tivamente à largura do passeio e 
arruamento; 

2.º não indica o local de acesso de viaturas ao lot e, de forma a garantir o 
número de estacionamentos previstos no loteamento; 

3.º não respeita a cota de soleira prevista no lote amento; 
4.º não cumpre o art.º 15º do Regulamento Geral das  Edificações Urbanas, 

relativamente à previsão de antecâmara entre a zona  de garagem e o piso habitacional, 
afim de garantir as devidas condições de higiene e salubridade; 

5.º não cumpre com o disposto nos art.º s 15º e 45º  do RGEU, relativamente 
às escadas entre pisos, devendo estas ser dotadas d e patamar intermédio e lanços 
com o número de degraus não inferior a três;  
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6.º não indica o sistema de ventilação das instalaç ões sanitárias interiores, 
de acordo com o disposto no art.º 87º do RGEU, deve ndo apresentar pormenorização 
relativa ao mesmo e, indicar as respectivas conduta s na cobertura; 

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.º2891/99 PROC.º N.º 1025/99 - (fl. – 24A) 
De ADRIANO DE JESUS FRANCISCO,  residente em Caldelas, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 
4 – Rua Principal – 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  15/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.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, nos se guintes aspectos; 

1.1 os elementos gráficos deverão encontrar-se de a cordo com o previsto 
no loteamento, bem como com o existente no local, r elativamente à largura do passeio 
e arruamento; 

1.2 indicar o local de acesso de viaturas ao lote, de forma a garantir o 
número de estacionamentos previstos no loteamento; 

1.3 cumprir com o art.º 15º do Regulamento Geral da s Edificações Urbanas, 
relativamente à previsão de antecâmara entre a zona  de garagem e o piso habitacional, 
afim de garantir as devidas condições de higiene e salubridade; 

1.4 cumprir com o disposto nos art.º s 15º e 45º do  RGEU, relativamente às 
escadas entre pisos, devendo estas ser dotadas de p atamar intermédio e lanços com o 
número de degraus não inferior a três;  

1.5 indicar o sistema de ventilação das instalações  sanitárias interiores, de 
acordo com o disposto no art.º 87º do RGEU, devendo  apresentar pormenorização 
relativa ao mesmo e indicar as respectivas condutas  na cobertura; 

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

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

** 

N.º2892/99 PROC.º N.º 1026/99 - (fl. – 24A) 
De ADRIANO DE JESUS FRANCISCO,  residente em Caldelas, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 
5 – Rua Principal – 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  15/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 
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1.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, nos se guintes aspectos; 

1.1 os elementos gráficos deverão encontrar-se de a cordo com o previsto 
no loteamento, relativamente à largura do acesso ao  lote e confrontação nascente; 

1.2 respeitar a cota de soleira prevista no loteame nto; 
1.3 cumprir com o art.º 15º do Regulamento Geral da s Edificações Urbanas, 

relativamente à previsão de antecâmara entre a zona  de garagem e o piso habitacional, 
afim de garantir as devidas condições de higiene e salubridade; 

1.4 cumprir com o disposto nos art.º s 15º e 45º do  RGEU, relativamente às 
escadas entre pisos, devendo estas ser dotadas de p atamar intermédio e lanços com o 
número de degraus não inferior a três;  

1.5 indicar o sistema de ventilação das instalações  sanitárias interiores, de 
acordo com o disposto no art.º 87º do RGEU, devendo  apresentar pormenorização 
relativa ao mesmo e indicar as respectivas condutas  na cobertura; 

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

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

** 

N.º2893/99 PROC.º N.º 1039/99 - (fl. – 24A) 
De JOSÉ SIMÕES VALENTE,  residente na Rua dos Valentes, n.º 3 – Andrinos, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no 
Lote 3 – Quinta da Ribeira - 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  15/11/99, 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  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre com a área de implantação  prevista no 
loteamento e, de acordo com a alínea S5 do art.º 3º  do Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

2.º não cumpre os afastamentos previstos no loteame nto; 
3.º o acesso ao lote interfere com os lugares de es tacionamento exteriores 

previstos no loteamento; 
4.º não apresenta corte abrangendo a via pública e os limites da 

propriedade, com indicação de afastamentos e cotas altimétricas em valor absoluto; 
5.º não cumpre os art.º s 5º e 6º do Regulamento Ge ral das Edificações 

Urbanas, devendo os elementos gráficos indicar as á reas de todos os compartimentos; 
6.º não cumpre com o disposto no art.º 112º do RGEU , relativamente à 

inclinação das condutas de fumo; 
7.º não cumpre com o disposto nos art.º s 15º e 45º  do RGEU, relativamente 

às escadas de acesso ao primeiro piso, por razões d e segurança. 
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. 
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N.º2894/99 PROC.º N.º 1088/99 - (fl - 62) 
De ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE SOUSA, residente na Rua 

D. Nuno Álvares Pereira, n.º 18 – R/C Esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da ampliação de uma moradia, situada na Av.ª Dr. José Jardim, n.º 3, freguesia 
de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, emitir 
parecer favorável ao projecto e solicitar à Direcçã o Regional de Educação do Centro a 
apreciação do mesmo a título excepcional. 

Mais delibera informar, que em relação aos outros e difícios da mesma rua e 
em posição idêntica em relação à escola, ainda não foram apresentadas propostas que 
mereçam o acordo do executivo. Quando tal acontecer  será emitido parecer favorável e 
solicitar-se-á àquela entidade a sua apreciação, ta mbém a título excepcional. 

O Senhor Vereador Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, não esteve 
presente durante a discussão e votação deste assunto. 

** 

N.º2895/99 PROC.º N.º 1090/99 - (fl. - 54) 
De SERAFIM GONÇALVES,  residente na Rua Alves Redol, n.º 13 – 2.º esq.º - 

Marinha Grande, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição Administrativa de Apoio 
ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 8910, de 07/10/99, 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 de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 51 – Casal dos Matos, freguesia 
de Pousos, ao abrigo do disposto na alínea 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, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 15/09/99, transmitida 
através do ofício n.º 8910, de 07/10/99, desta Câma ra Municipal. 

** 

N.º2896/99 PROC.º. N.º 1212/99 - (fl. - 49) 
De MANUEL PEREIRA DOMINGUES,  residente na Rua da Sapinha – Serra do 

Branco, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura de alteração/ampliação 
de uma moradia unifamiliar, situada no Beco das Alminhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/99, 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  41.º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto apresentado excede o índice de const rução previsto no art.º 
47.º do Regulamento do Plano Director Municipal, nã o cumprindo ainda com o disposto 
no art.º 26.º do mesmo Regulamento, no que se refer e a alinhamentos e largura da rua; 

2.º não cumpre com o disposto no art.º 59.º do Regu lamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

3.º não cumpre com o disposto nos art.º s 22.º e 37 .º do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

4.º a cércea não se enquadra com o existente no loc al. 
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63.º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

O Senhor Vereador Eng. Fernando Brites Carvalho, não esteve presente durante 
a discussão e votação deste assunto. 

** 

N.º2897/99 PROC.º N.º 1259/99 - (fl. - 23) 
De FIRMA ROSAL – CONSTRUÇÃO CIVIL LDA,  com sede em Casal da Cruz, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito no Lote 31 – Urbanização Belmonte II – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, 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  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o mapa de calendarização da obra não deverá faz er  referência a datas, 
mantendo-se o prazo de execução da obra; 

2.º não apresentou memória descritiva com indicação  da qualificação de 
todos os materiais e elementos construtivos previst os no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro; 

3.º o projecto não cumpre a área de implantação pre vista no loteamento e 
de acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3º d o Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

4.º não cumpre o afastamento da construção ao eixo da via previsto no 
loteamento; 

5.º não esclarece o perímetro das paredes exteriore s da cave; 
6.º o projecto não cumpre a área bruta da cave de a cordo com o previsto no 

loteamento; 
7.º não cumpre os art.º 5º e 6º do Regulamento Gera l das Edificações 

Urbanas, devendo os elementos gráficos indicar as á reas de todos os compartimentos; 
8.º não prevê que a porta de acesso à cave no r/chã o tenha abertura no 

sentido da fuga pelo r/chão, por razões de seguranç a; 
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. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2898/99 INF. N.º 219/98 - (fl. - 37) 
De LINDO & FLORÊNCIO LDA,  com sede no Largo Dr. Manuel Arriaga, n.º 5, 

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 5768, de 29/06/99, desta Câmara 
Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de instalação de um estabelecimento de restauração – “take away” de 
frangos, no r/chão – n.º 6 do prédio situado no Lar go Dr. Manuel Arriaga, freguesia de 
Leiria, ao abrigo do disposto na alínea 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, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 09/06/99, transmitida 
através do ofício n.º 5768, de 29/06/99, desta Câma ra Municipal. 

** 

N.º2899/99 INF. N.º 75/99 - (fl. - 8) 
De ALBINO GAMEIRO & SILVAS,  com sede na Rua da Escola – Murzeleira - 

Pombal, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco habitacional e 
comercial, a levar a efeito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

-  propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do  disposto nas alíneas 
a) e d) 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 250/94, de 15 de Out ubro, uma vez que: 

1.º a proposta apresentada não se conforma com as p revisões do Plano de 
Pormenor do Arrabalde da Ponte, em elaboração para o local; 

2.º excede o índice aplicável face ao n.º 2 do art. º 94º, que remete para o n.º 
2 do art.º 93º do Regulamento do Plano Director Mun icipal (a superfície bruta é igual à 
líquida); 

3.º não garante o número de lugares de estacionamen to em cave / dentro da 
parcela, face ao valor de referência para a dimensã o média por fogo (120m 2) e, 
eventualmente também o número de lugares a ceder ao  domínio público; 

4.º a cércea excede os 15,00m referidos da memória descritiva e a solução 
proposta não se considera ter enquadramento urbanís tico, sendo fruto apenas da 
desfavorável configuração da propriedade; 

5.º a pretensão encontra-se em Reserva Ecológica e Perímetro de Rega. 
Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do pedido, o mesmo 

ficará sujeito a consulta da Hidráulica e Força Aér ea Portuguesa. 

** 

N.º2900/99 INF. N.º 98/99 - (fl - 19) 
De IRMÃOS BRITES LDA, com sede na Rua do Paul, n.º 9 – Souto de Cima, 

freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito em Baralha, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, 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  12º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, conclui-se que o mesmo não se encontra em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento ao ab rigo do disposto nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei acima refe rido, por: 
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1.º excesso de índice, por o local estar sujeito a Plano de Pormenor, face à 
planta da Cidade de Leiria do Plano Director Munici pal à escala 1:10000, “sendo lhe 
aplicável o disposto no n.º 2 do art.º 94º, com rem issão ao disposto no n.º 2 do art.º 93 
(PDM), isto é, possibilidade de utilização do índic e 0,45 (índice bruto de média 
densidade a utilizar em qualquer operação urbanísti ca, dado que nestes casos, quando 
o plano não está ainda elaborado/ eficaz, a superfí cie bruta é igual à líquida)”(parecer 
do Gabinete do PDM constante no processo n.º 1416/9 5) nos termos do art.º 47º do 
PDM e em função da área que provar ser proprietário ; 

2. o alinhamento da construção deve ser paralelo em  relação ao eixo da EM 
544; 

3. falta de esclarecimento quanto ao cumprimento do  Capítulo IV do 
Regulamento PDM, quer quanto a lugares de estaciona mento no interior, quer no 
exterior em espaço a ceder ao domínio público e que  deverá ser adjacente às Ruas; 

4. não se considerar aceitável empena na cobertura que se considera 
inestética; 

5. não provar ser dono da totalidade da propriedade  face às discrepâncias 
entre áreas descritas na Certidão da Conservatória do Registo Predial e assinalada em 
planta; 

Mais delibera informar, que caso venha a apresentar  uma nova solução de 
modo a corrigir o pedido face às questões acima ref eridas deverá: 

A) garantir o cumprimento do Decreto Lei n.º 64/90 (nomeadamente art.º 29º 
(comprimentos de corredores), n.º 1 do art.º 32º em  conjugação com o n.º 4 do art.º 13º 
(escada de acesso à cobertura ), n.º 8 do art.º 37º  (uma vez que não é possível verificar 
face à não denominação dos compartimentos), e Decre to Lei n.º 66/95, de 8 de Abril 
(nomeadamente art.º 12º (caminhos dentro dos pisos) , art.º s 15º e 23º (falta de câmara 
corta fogo na cave), alínea b) do n.º 1 do art.º 33 º (meios de primeira intervenção ); 

B) prever sala de condomínio de acordo com a delibe ração de Câmara de 
16/4/97, dotada das devidas condições de iluminação  e ventilação de acordo com os 
art.º 15 e n.º 1 do art.º 71º do RGEU; 

C) prever patamar intermédio sem degraus entre a ca ve e r/chão, por 
questões de segurança nos termos dos art.º s 15º e 45º do RGEU; 

D) ficar sujeito a parecer da Cenel; 
E) dar cumprimento ao Decreto Lei n.º 123/97, de 22  de Maio (acessibilidade 

das pessoas com mobilidade condicionada, devendo a rampa no passeio ter inclinação 
máxima de 6%). 

F) melhorar os afastamentos às vias. 

** 

N.º2901/99 INF. N.º 150/99 - (fl. - 5) 
De JOAQUIM VENÂNCIO ESTEVES DIONISIO,  residente na Rua do Fundador, 

n.º 284, freguesia de Parceiros, referente ao pedido de viabilidade de construção, a levar a 
efeito em Fazenda, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Out ubro, por: 

1.º o local assinalado encontrar-se cartografado no  Regulamento do Plano 
Director Municipal como espaço florestal, encontran do-se assim sujeito ao disposto no 
art.º 62º do mesmo Regulamento; 

2.º encontra-se ainda na zona de protecção à A8, ca recendo qualquer 
construção para o local de parecer da Junta Autónom a de Estradas; 
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3.º a localização indicada na planta à escala 1/250 00 não é coincidente com 
o indicado nas restantes plantas, devendo o mesmo s er esclarecido. 

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do pedido, deverá instruí-
lo correctamente (de acordo com o disposto na Porta ria n.º 1115-B/94, de 15 de 
Dezembro), apresentando memória descritiva esclarec endo a pretensão, planta de 
implantação à escala 1/200, cércea, área de constru ção, volumetria do edifício e 
respectivo uso. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2902/99 V.H. N.º 11/99 (fl. - 8) 
De JOSÉ ANTÓNIO DA CRUZ JACINTO,  referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado no Pátio das Palmeiras – Arrabalde da 
Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 169, de 01/09/99, delibera, por una nimidade, notificar a proprietária do 
imóvel, a Sr.ª Maria Emília Silva Ferreira, residen te na Av. de Roma, n.º 14 – 4.º d.º - 
Lisboa, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Cód igo de Procedimento 
Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-l a 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, que revogou o Decreto-Lei n.º 
100/84, de 29 de Março, para no prazo de 30 dias, p roceder à realização das obras 
necessárias à reparação das deficiências constantes  no referido Auto de Vistoria, do 
qual deverá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria ao inquilino. 

** 

PONTO NUMERO QUATRO 

N.º2903/99 LOT. N.º 2/90 (fl.279) 
De José Gaspar de Oliveira e Outro, acompanhado de um requerimento do Sr. 

GARCIA LOURENÇO SIMÕES , residente na Rua 9 de Junho em Caxarias, solicitando o 
cancelamento da Garantia Bancária n.º 257688 de Esc. 800.000$00, emitida pelo Banco 
Espírito Santo & Comercial de Lisboa S.A., referente à reformulação dos arranjos exteriores 
envolventes ao lote 5 do loteamento em Olivalzinho-Pousos de que é proprietário, uma vez 
que as infra-estruturas em causa já se encontram asseguradas por Garantia de igual valor no 
processo da respectiva construção (Proc.º 1144/98). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12.11.99 , delibera por unanimidade, 
autorizar o cancelamento da Garantia Bancária acima  referida, em virtude das obras de 
infra-estruturas do lote 5 se encontrarem assegurad as. 

** 

N.º2904/99 LOT. N.º 27/90 
De JOSÉ RODRIGUES, residente em Memória. 

Presente para melhor análise dos Processos de Obras  Particulares n.º s 
184/98 e 185/98. 

** 
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N.º2905/99 PROC.º LOT. N.º 11/91 
Da firma LIMURBE – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LD.ª,  com sede em 

Reguengo do Fetal – Batalha, referente ao loteamento de uma propriedade sita na Quinta do 
Paraíso em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.11.99, delibera por unanimidade, aprovar os 
projectos de infra-estruturas do loteamento acima r eferido condicionado aos pontos 
abaixo indicados. 

1º Apresentar as Garantias Bancárias:  
a) A favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 10. 923.900$00, 

referente à rede viária e arranjos exteriores; 
b) A favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 3.7 93.583$00, 

referente às redes de águas e esgotos; 
c) A favor da Cenel no valor de Esc. 1.863.623$00, referente à rede 

eléctrica. 
2º Deverão ser efectuados os seguintes pagamentos: 

a) Esc. 1.225.000$00 + IVA a favor dos Serviços Mun icipalizados, para 
remodelação da rede de águas; 

b) Esc. 484.980$00 + IVA a favor da Cenel, para ref orço das 
instalações eléctricas. 

3º As obras de infra-estruturas deverão ser executa das de acordo com os 
pareceres das respectivas entidades. 

4º Deverá ser tida em consideração a informação pre stada pela Divisão de 
Obras Municipais no seu ponto 6º, relativamente ao prolongamento da Av.ª. Gen. 
Humberto Delgado, por forma a dar acesso à propried ade a lotear. 

** 

N.º2906/99 PROC.º LOT. N.º 39/93 (fl.444) 
De MARTINS & GAMEIRO LD.ª E OUTROS,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – r/c em Leiria, acompanhado de um pedido de aprovação de um 
esclarecimento quanto à definição de área de implantação no loteamento sito em Casais dos 
Matos, freguesia de Pousos. 

Retirado, agendar para próxima reunião. 

** 

N.º2907/99 PROC.º LOT. N.º 51/93  
De JOAQUIM DE SOUSA SALADA,  residente na Rua Principal, 37 em Ulmeiro-

Stª Catarina da Serra, referente ao loteamento sito na Quinta de S. Romão, freguesia de 
Pousos. 

Em aditamento à deliberação tomada em reunião de 29 .9.99, delibera esta 
Câmara por unanimidade, mandar ao 1.º Cartório Nota rial de Leiria os documentos 
necessários à elaboração da competente escritura pú blica relativa às cedências para o 
domínio privado do Município referentes ao loteamen to em causa, bem como conferir 
poderes à Ex.ma Sr.ª Presidente para outorgar a mes ma. 

** 

N.º2908/99 PROC.º LOT. N.º 6/99 (fl.31) 
De MANUEL CRUEL ANDRÉ E OUTRA,  residentes na Rua Nova da Caravela 

em Carvide, referente ao loteamento de uma propriedade sita no mesmo lugar e freguesia. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 12.11.99 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento acima referido condicionado à reformulação da faixa de 
cedência junto à via pública, por forma a garantir a criação de gare de estacionamento, 
de acordo com o Art.º 76º do Regulamento do Plano D irector Municipal, que para o 
presente loteamento representa 17 lugares. 

Também deverá ser tido em atenção o alargamento da Rua e passeio, 
conforme informação prestada pela Divisão de Obras Municipais . 

Deverá ser efectuado um pagamento de Esc. 166.530$0 0 à Câmara 
Municipal, como compensação por área não cedida par a equipamento. 

Deverão ser apresentados os projectos de infra-estr uturas no prazo de um 
ano, devidamente elaborados de acordo com os parece res das respectivas entidades. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º2909/99 PROC.º INF. N.º 2/99 (fl.8) 
De ABEL EUGÉNIO DE SOUSA FRADE E OUTROS,  residente na Rua Central, 

10 em Maceirinha - Maceira, referente ao pedido de informação prévia para loteamento de 
uma propriedade sita em Cerca, freguesia de Maceira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12.11.99  delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo, da intenção de não considerar viáve l o pedido tendo em consideração 
parecer emitido pelo Instituto para a Conservação e  Exploração da Rede Rodoviária. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 2 do artigo 13º do 
Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a redacç ão dada pelo Decreto-Lei 334/95, 
de 28 de Dezembro. 

** 

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 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E ESTABILI ZAÇÃO DOS 
TALUDES DA E.M. 533, NA ZONA ENVOLVENTE À PONTE DA CATRAIA - MILAGRES (9) 
T - 149/98. 
N.º2910/99 Presente o processo à empreitada supra com informação da Comissão de Análise 
de Propostas, onde esta, por recomendações do Tribunal de Contas propõe que se proceda à 
celebração de uma adenda ao contrato inicial desta empreitada, o qual foi celebrado em 09 
de Setembro de 1999, entre a Câmara Municipal de Leiria e a firma SOPOL - Sociedade 
Geral de Construções e Obras Públicas, S.A., apresentando-se para efeitos de aprovação a 
respectiva minuta. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1- aprovar a minuta de adenda ao contrato inicial n º 19/99 de 09 de 

Setembro da empreitada supra referida; 
2- autorizar a celebração da respectiva adenda ao c ontrato inicial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS NA QUINTA DO REI (9) T  - 279/97. 
N.º2911/99 Presente o processo respeitante à empreitada supra com informação da 
Comissão de Análise de Propostas, onde esta, por recomendações do Tribunal de Contas 
propõe que se proceda à celebração de uma ao contrato inicial desta empreitada, o qual foi 
celebrado em 09 de Setembro de 1999, entre a Câmara Municipal de Leiria e a firma 
CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA, apresentando-se para efeitos de aprovação a 
respectiva minuta. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1- aprovar a minuta de adenda ao contrato inicial n º 23/99 de 09 de 

Setembro da empreitada supra referida; 
2- autorizar a celebração da respectiva adenda ao c ontrato inicial. 

** 
PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – INFORMAÇÃO DO M 
N.º2912/99 Retirado. 

** 
CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS ( 9) T - 80/98. 
N.º2913/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra, no valor de 68.418.095$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 68.4 18.095$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Manuel Gomes António, Ld.ª. 

** 
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS EM ARRUAMENTOS NA FR EGUESIA DE 
MACEIRA (9) T - 135/98. 
N.º2914/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 4.743.840$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 4.74 3.840$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma CIVILVIAS – Construções e Vias , Ld.ª. 



99.11.17 

CMLeiria/Acta n.º 44 

01881-(34) 

PONTO NÚMERO SETE 

PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS – 2.ª FASE DE V ENDAS DE LOTES T – 
108/82 
N.º2915/99 A Sra. Presidente da Autarquia informou a Câmara que tinha acordado com a 
Junta de Freguesia de Marrazes o preço base de licitação para venda dos Lote da ZICOFA, 
no valor de 7.500$00/m2. 

A Câmara delibera, por unanimidade, e em cumpriment o do n.º 2 do art.º 5º 
do Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias  fixar o preço base de licitação no 
valor de 7.000$00/m2, admitindo-se lances de 100$00 /m2. 

A Câmara delibera ainda que os lotes 4, 5, 6, 7, 8,  9, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 
26, 27, 30, 31 e 32 sejam vendidos em hasta pública  a realizar no próximo dia 6 de 
Dezembro. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA “ASSOC IAÇÃO LAR EMANUEL” 
N.º2916/99 Retirado.  

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º2917/99 Presente o Balancete de tesouraria relativo a dezassete de Novembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 1.036.508.229$00 sendo de Operações 
Orçamentais 966.059.929$00 e de Operações de Tesouraria 70.448.300$00. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO(TL) 24-20 
N.º2918/99 Presente o requerimento de SUSANA FERREIRA NUNES , residente em Rua 
João XXI, Lote 3, n.º 7, 5 Frente, Leiria, solicitando Licença de funcionamento de recinto 
improvisado,  para espectáculos de música ao vivo, a realizar entre o Estádio Municipal e a 
Nerlei, para os dias 17, 18 e 19 de Novembro de 1999. 

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 5. 661$00, ficando a encargo da 
requerente a limpeza do recinto na área abrangente.  

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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PUBLICIDADE – MARIPARQUE – DIVERSÕES E TURISMO, S. A. (3)24-16 
N.º2919/99 Presente o requerimento da firma MARIPARQUE – DIVERSÕES E TURISMO, S. 
A ., com sede na Avenida Marginal – Praia da Vieira, solicitando autorização para colocação 
de placa indicativa de “Parque Aquático” em Leiria, frente ao Convento da Portela (Igreja dos 
Franciscanos), sentido Marinha Grande; na rotunda (junto ao Centro Comercial “Meia Lua”), 
no sentido Figueira da Foz.  

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir a colo cação de ambas as 
placas, ficando a última condicionada à indicação d a ICERR. 

** 

PUBLICIDADE – MEDENTAL DO LIS (3)24-16 
N.º2920/99 Presente o pedido da Firma MEDENTAL DO LIS , com sede na Rua da Padaria, 
Gandra – Maceira, solicitando autorização para instalação de dois reclames iluminados na 
fachada, um no toldo instalado lateralmente, um luminoso nas traseiras e um luminoso 
lateralmente (por cima da porta de entrada), sitos na  morada indicada. 

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

** 

PUBLICIDADE – ADRIANO DA SILVA GOMES (3)24-16  
N.º2921/99 Presente o pedido  de ADRIANO DA SILVA GOMES , residente em Almoinha 
Grande – Marrazes, solicitando autorização para  colocação de duas placas publicitárias, sitas 
no mesmo local. 

A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o. 

** 

PUBLICIDADE – RODRIGO FAUSTINO SOUSA, LD.ª(TL)24-16  
N.º2922/99 Presente o pedido da Firma RODRIGO FAUSTINO SOUSA, LD.ª., com sede em 
Rua D. Dinis, n.º 9/11 - Leiria, solicitando autorização para colocação de um reclame 
luminoso e dois toldos na morada  indicada. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento do processo 
referente a um anúncio luminoso e dois toldos, a co locar no local acima referenciado, 
em virtude de o requerente não ter apresentado qual quer reclamação, nos termos dos 
artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Admin istrativo.  

** 

PUBLICIDADE – PAULO VIEGAS – SOC. UNIPESSOAL, LD.ª (SULSOM – PRÓTESES 
AUDITIVAS) (3)24-16 
N.º2923/99 Presente o pedido da Firma PAULO VIEGAS – SOC.UNIPESSOAL, LD.ª. 
(SULSOM – PRÓTESES AUDITIVAS) , com sede na Rua Sacadura Cabral, 10, Loja A, Leiria, 
solicitando autorização para instalação de placas publicitárias na Praça Rodrigues Lobo, em 
Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento do processo 
referente a placas publicitárias, em virtude do req uerente não ter apresentado qualquer 
reclamação,  nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo. 

** 
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PUBLICIDADE – MARCELO BATISTA DE FARIA (3)24-16  
N.º2924/99 Presente o pedido de MARCELO BATISTA DE FARIA , residente na Rua 
Salgueiro, n.º. 5, Arnal – Maceira,  solicitando autorização para colocação de uma faixa 
publicitária (em lona), na Rua Barão de Viamonte (Rua Direita), em Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento do processo 
referente a uma faixa publicitária, a colocar na Ru a Barão de Viamonte (Rua Direita), em 
Leiria, em virtude de o requerente não ter apresent ado qualquer reclamação, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedi mento Administrativo. 

** 

PUBLICIDADE – MESTRES – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LD. ª(3)24-16 
N.º2925/99 Presente o pedido da Firma MESTRES – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LD.ª  , 
com sede no Largo Filinto Elísio, 13, 5º  dt.º, Cova da Piedade, Almada, solicitando a 
colocação de um painel publicitário na Rotunda D. Dinis, em Leiria, com a área de 24 m2. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento do processo 
referente a um painel publicitário a colocar no loc al acima referenciado, em virtude de o 
requerente  não ter apresentado qualquer reclamação , nos termos dos artigos 100º e 
101º do Código do Procedimento Administrativo.  

** 

PUBLICIDADE – MESTRES – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LD. ª(3)24-16 
N.º2926/99 Presente o pedido da Firma MESTRES – AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, LD.ª. , 
com sede na Rua Filinto Elísio, 13, 5º dt.º, Cova da Piedade, Almada, solicitando a colocação 
de um painel publicitário no cruzamento da Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro com a Avenida 
Adelino Amaro da Costa, com a área de 24 m2. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, manter o indef erimento do processo 
referente a um painel publicitário, a colocar na mo rada acima indicada, em virtude de o 
requerente não ter apresentado qualquer reclamação,  nos termos dos artigos 100º e 
101º do Código do Procedimento Administrativo. 

** 

PUBLICIDADE – CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD. ª(3)24-16 
N.º2927/99 Presente o pedido da Firma CARTAZ DE PORTUGAL – PUBLICIDADE, LD.ª. , 
com sede em Estrada de Coselhas, Ed. Vale Leitão, Lote B, 1º D.º, Coimbra, solicitando 
autorização para instalar um painel publicitário no cruzamento dos Pousos com Calçada do 
Bravo, 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 de indeferir a pretensão, de aco rdo com o parecer emitido pela 
ICERR, que deverá ser transmitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – IVAMAUTO – ACESSÓRIOS AUTO, LD.ª(3)24 -16 
N.º2928/99 Presente o pedido da Firma IVAMAUTO – ACESSÓRIOS AUTO, LD.ª ., com sede 
na Estrada Nacional, n.º 1, Alto Vieiro, Parceiros, solicitando autorização para instalação de 
um reclame de três faces  na morada indicada. 
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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 de indeferir a pretensão, de aco rdo com o parecer emitido pela 
ICERR, que deverá ser transmitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – LIZAUTO – SOC. PORTUGUESA DE COMÉRCIO  E REPARAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS, LD.ª(3)24-16  
N.º2929/99 Presente o pedido da FIRMA LIZAUTO – SOC. PORTUGUESA DE COMÉRCIO 
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LD.ª ., com sede na Avenida Heróis de Angola, 34, Ap. 
3016, Leiria, solicitando autorização para colocação de publicidade de exterior, em vários 
pontos da cidade. 

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 de indeferir a pretensão, de aco rdo com o parecer emitido pelo Sr. 
Vereador Fernando Carvalho, que deverá ser transmit ido à requerente. 

** 
PUBLICIDADE – SERVOLIZ – GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, LD. ª (3)24-16 
N.º2930/99 Presente o pedido da Firma SERVOLIZ – GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, LD.ª ., 
com sede na Rua Anzebino Cruz Saraiva, Edifício S.Miguel, Lt. 1, 318, 1º dt.º, Leiria, 
apresentando queixa referente a placa publicitária na Quinta da Maligueira, Lote 15, Gândara 
dos Olivais,  Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera p or unanimidade, 
notificar a firma Duarte & Carmo, Ld.ª , proprietár ia da referida placa, 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 Dec. Lei 6/96 de 31/1, da 
intenção da Câmara ordenar a remoção da publicidade  luminosa, por não se encontrar 
licenciada. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO 
– SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA (TL)24-15  
N.º2931/99 Presente o pedido da ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – 
SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA , solicitando autorização  para instalação de uma tenda 
no Largo do Papa, nos dias 16 e 17 do mês em curso, para realização de trabalhos alusivos 
ao Dia Mundial do Não Fumador, tendo já sido autorizado por Despacho da Sra. Presidente 
de 13 do corrente mês. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho da Sra. 
Presidente datado de 99.11.13, que autorizou a inst alação da tenda no Largo do Papa, 
nos dias 16 e 17 do mês em curso, para realização d e trabalhos alusivos ao Dia do Não 
Fumador. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – RETROMÁQUINA – COMÉRCIO D E MÁQUINAS E 
REPARAÇÕES, LD.ª (TL)24-15  
N.º2932/99 Retirado. 

** 
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ACTIVIDADES EM MERCADOS – ANULAÇÃO DE DÍVIDA (TL)28 -2 
N.º2933/99 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à anulação 
da certidão de dívida com o conhecimento n.º 301/99, no valor de 1.290$00, da Sr.ª D. Maria 
Amélia Azevedo Silva, residente no Largo do Chafariz, 5, Valado dos Frades, Nazaré, em 
virtude de a mesma já ter sido liquidada. 

A Câmara delibera, por unanimidade, anular a certid ão de dívida. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

VOTO DE PESAR 
N.º2934/99 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, à Sra. D. Verí ssima Maria Soares de Oliveira 
Gaspar Gonçalves , funcionária desta Câmara Municipal, pelo faleciment o do seu sogro 
ocorrido no dia 13 de Novembro de 1999, tendo a Câm ara deliberado, por unanimidade, 
concordar. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA - REFEITÓRIO - DE 15-4 
N.º2935/99 Presentes os ofícios n.º s. 2110 e 2289 da ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA , 
datados de 18 de Outubro e 9 de Novembro, respectivamente, referentes à utilização do 
refeitório pelos alunos do 1º CEB de Costas e Maceira n.º 2. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola EB 2,3/S de 
Maceira a verba de 40.655$00, relativa ao fornecime nto das refeições dos alunos do 1º 
CEB, assim discriminadas: 
Mês de Setembro: 

1º CEB de Maceira n.º 2   8.690$00 
Mês de Outubro: 

1º CEB de Costas   7.650$00 
1º CEB de Maceira n.º 2   24.315$00 

** 

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1º, 2º E 3º CICLOS DE CO LMEIAS - REFEITÓRIO - DE 
15-4 
N.º2936/99 Presente o ofício n.º 1126 da E.B.I 1,2,3 DE COLMEIAS , datado de 99.11.03, 
acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no mês de Outubro/99, num 
total de 191.850$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a EBI 1,2,3 de Colmeias 
a verba de 191.850$00 relativa ao fornecimento das refeições dos alunos do 1º ciclo. 

** 

ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA) - REFEITÓ RIO - DE 15-4 
N.º2937/99 Presente o ofício n.º 311/99 da ESCOLA EB1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA) , 
datado de 99.11.03, solicitando a verba de 358.475$00, referente ao refeitório, durante o mês 
de Outubro/99. 

A Câmara delibera, por  unanimidade, transferir par a a Escola EB1 N.º 
6 de Leiria (Cruz d’Areia) a verba de 358.475$00, c om destino ao fornecimento das 
refeições dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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2º LUGAR DO JARDIM DE INFÂNCIA DE A-DOS-PRETOS – VE RBA DE ARRANQUE - DE 
15-4 
N.º2938/99 Face à proposta de criação do 2.º lugar do Jardim de Infância na sala devoluta do 
1º CEB de A-dos-Pretos, do Agrupamento de Escolas de Maceira, e dado a existência de 25 
crianças inscritas para a frequência no mesmo Jardim de Infância, propõe-se à Ex.ma 
Câmara a atribuição da verba de 150.000$000/lugar, com destino ao apetrechamento da sala 
de actividades com material de apoio/didáctico. 

A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir ao Jar dim de Infância de A-
dos-Pretos – 1 lugar, a abrir no corrente ano lecti vo -  1999/2000, uma verba no valor de 
150.000$00, para o seu arranque, através do Agrupam ento de Escolas de Maceira. 

** 
COMISSÃO NACIONAL DO RENDIMENTO MÍNIMO GARANTIDO - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DE 37 LUGARES PARA O S DIAS 23 E 26 DE 
DEZEMBRO/99 - DE 18-4 
N.º2939/99 Presente uma informação da Técnica Superior Assessora de Serviço Social da 
Câmara Municipal de Leiria, propondo a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), 
nos dias 23/12/99 e 26/12/99 à Comissão Nacional do Rendimento Mínimo Garantido. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, bem como o  encargo com o trabalho 
extraordinário do motorista. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A 
ÁREA DE 6480 M2, SITA EM CARVIDE, ADQUIRIDA POR DEL IBERAÇÃO DE CÂMARA 
DE 93-10-08, PELO VALOR DE 4.500.000$00 ( QUATRO MI LHÕES E QUINHENTOS MIL 
ESCUDOS ) À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LEIRIA 
N.º2940/99 Na sequência da deliberação de Câmara de  93-10-08, e após apreciação do 
processo, delibera, por unanimidade, adquirir pelo valor de 4.500.000$00 (quatro 
milhões e quinhentos mil escudos), à Santa Casa da Misericórdia de Leiria, uma parcela 
de terreno com a érea de 6.480 m2, sita em Carvide,  inscrita na matriz predial rústica 
sob. o N.º 4322 daquela Freguesia e não descrita na  Conservatória do Registo Predial, 
mas titulada pela Escritura de Doação, celebrada no  Cartório Notarial do Concelho da 
Batalha em 19 de Janeiro de 1961, e que vem à posse  definitiva da Câmara Municipal de 
Leiria, com a celebração da presente Escritura, a r ealizar no 1.º Cartório Notarial de 
Leiria.  

** 
PONTO NÚMERO CATORZE 

PROTOCOLO – NATAÇÃO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
N.º2941/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA, foi presente o Protocolo que abaixo 
se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Entre: 

Direcção Regional de Educação do Centro, adiante designado por DREC, com sede em 
Coimbra, representada pelo Sr. Director de Educação do Centro, Dr. Rui Alberto Nunes dos 
Santos, na qualidade de primeiro outorgante. 

e 
A Câmara Municipal de Leiria, adiante designada por CML, com sede em Leiria, representada 
pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª. Isabel Damasceno Campos Costa, na 
qualidade de segundo outorgante, é celebrado o presente protocolo, nos termos e com as 
cláusulas seguintes: 



99.11.17 

CMLeiria/Acta n.º 44 

01887-(40) 

1.ª 

(OBJECTO) 

O protocolo tem como objectivo regular a criação de condições de adaptação ao meio 
aquático a alunos das escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria, por parte 
dos referidos outorgantes, de acordo com o Programa de Expressão e Educação Físico-
Motora. 

2.º 

(OBRIGAÇÕES DA DREC) 

A DREC obriga-se a: 

1. através dos seus responsáveis pelo Desporto Escolar no Centro de Área Educativa de 
Leiria, realizar o enquadramento das actividades lectivas dos professores. 

2. assegurar a presença dos professores das turmas durante a utilização dos balneários, 
nos períodos anterior e posterior à actividade, bem como durante a sessão de 
aprendizagem. 

3. Assegurar, verificar e responsabilizar-se pelas autorizações dos encarregados de 
educação e das declarações médicas, para a prática da Natação. 

4. Verificar e garantir que os alunos sejam portadores do equipamento adequado, 
nomeadamente, fato de banho, touca e chinelos durante a sessão de aprendizagem. 

5. Responsabilizar-se pela cobertura de qualquer acidente inerente à realização da 
actividade, através do seguro escolar. 

6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das regras e normas de utilização das instalações 
e equipamentos do Complexo de Piscinas Municipais de Leiria, por parte dos 
professores e alunos. 

7. Disponibilizar professores com formação técnica e pedagógica adequada para 
assegurarem a prática da Natação num total de 42 horas semanais. O Programa só terá 
início quando estiverem garantidas um mínimo de 24 horas semanais. 

3.ª 

(OBRIGAÇÕES DA CML) 

1. Facultar a utilização gratuita do Complexo de Piscinas Municipais de Leiria aos alunos 
das escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria, de acordo com o horário 
a fixar no período compreendido entre as 9.30 h às 16.45 h, de Segunda-feira e Sexta-
feira. 

2. Garantir o acesso aos balneários do Complexo de Piscinas Municipal de Leiria, por parte 
dos professores e alunos, nos períodos imediatamente anterior e posterior às sessões de 
aprendizagem. 

3. Assegurar os transportes aos alunos, da Escola até ao Complexo de Piscinas Municipais 
de Leiria e deste novamente à Escola. 

4. Assegurar um técnico para coordenar o Projecto, e elaborar um relatório final da 
actividade, com referências à assiduidade, evolução e outros aspectos de carácter 
relevante. Assegurar a contratação de professores para complementar os horários não 
assegurados pela DREC até ao limite de 18 horas semanais. 

5. Garantir a disponibilidade de material didáctico necessário ao cumprimento dos 
objectivos deste Programa. 

(DURAÇÃO DO PROTOCOLO) 

O protocolo vigorará durante o período compreendido entre 11 de Novembro de 1999 e 30 de 
Junho de 2000. 

(CASOS OMISSOS) 

Todas as normas necessárias à boa execução do protocolo e nele não contempladas, serão 
acordadas entre os dois outorgantes e celebrados os competentes aditamentos a este 
documento, se assim se entender como necessário.” 
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A Câmara depois de analisar o protocolo acima trans crito delibera, por 
unanimidade, aprová-lo e conceder poderes à Sra. Pr esidente para o outorgar. 

** 

OBRAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL – CO-FINANCIAMENTO DE AC ÇÕES 
EXECUTADAS PELA UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA 
N.º2942/99 O Estádio Municipal de Leiria foi objecto há pouco tempo de profundas obras 
de remodelação e requalificação que o tornaram apto à realização de competições da I 
Liga de Futebol e a provas de alta competição na modalidade de atletismo. 

O Estádio Municipal, além da Divisão de Desporto do Município, tem duas 
entidades residentes: a Associação de Atletismo do Distrito de Leiria e a União 
Desportiva de Leiria, para a prática de futebol. 

Apesar das profundas obras de remodelação, o Estádio, porque o projecto 
não o previa, acabou por não ficar dotado de um conjunto de equipamentos necessários 
para as provas da I Liga de Futebol Profissional e mesmo para as provas de alta 
competição de atletismo, designadamente uma cancela para controlo de acesso do 
trânsito à zona de acesso das equipas nos dias de competição, toldos nos  camarotes da 
bancada nova (sol), revestimentos metálicos na parte interior dos muros do Estádio, para 
protecção contra o vandalismo, portas para torniquetes de acesso aos espectadores, 
corrimãos de acesso às entradas da bancada nova para auxílio e protecção, 205 cadeiras 
na 1.ª fila da bancada nova e 12 cadeiras em cada um dos dezasseis camarotes.  

Porque a União de Leiria,  por efectuar regularmente provas no âmbito da I 
Liga de Futebol Profissional, tinha a absoluta necessidade de equipar o estádio onde 
normalmente actua com estes equipamentos, mandou instalá-los, estando já a usufruir 
deles. 

Reconhece a Câmara, entretanto, que estes equipamentos, são necessários 
não apenas para a União de Leiria mas também para outras provas de futebol de alta 
competição, nomeadamente provas com as selecções portuguesas que já cá se 
realizaram, e provas de alta competição de atletismo. 

Assim, considerando que o Estádio Municipal, na sua  dimensão global, 
fica bastante enriquecido com as beneficiações intr oduzidas pela União Desportiva 
de Leiria e que são necessárias para todo o tipo de  provas de alta competição que 
nele se realizem, a Câmara, nos termos da alínea b)  do n.º 4, do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, delibera por maioria, co m os votos contra dos Senhores 
Vereadores António José de Almeida Sequeira, Raul M iguel Castro, Dr. José da 
Silva Alves e Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa que apresentaram a 
justificação de Voto que abaixo se transcreve co-fi nanciar as beneficiações 
introduzidas pela União Desportiva de Leiria, supra -referenciadas, pela sua 
totalidade, no valor de esc.: 14.992.910$00 (quator ze milhões, novecentos e 
noventa e dois mil, novecentos e dez escudos), porq ue melhoram um equipamento 
desportivo propriedade do Município. 

Mais delibera autorizar o pagamento. 

“Justificação de Voto 

A CML enquanto entidade proprietária do Estádio Municipal obriga-se à realização 
de concursos regulados pela legislação em vigor, sempre que esteja em causa a aquisição de 
bens ou serviços. 

Deste modo, não pode a CML fazer-se substituir por entidades privadas na 
aquisição de bens para o seu património por constituir evidente violação à legislação em 
vigor. 

Justifica-se assim o voto contra à presente proposta, considerando que mantemos 
ainda total disponibilidade para apoiar o União Desportiva de Leiria desde que não esteja em 
causa a violação da Lei.” 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – APOIOS 
N.º2943/99 Pelos Senhores Vereadores Socialistas, foi presente a proposta que abaixo se 
transcreve: 

“PROPOSTA/99 
Os agrupamentos de escolas são unidades constituídas por vários 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de outros níveis e ciclos de ensino, congregados 
por um mesmo projecto pedagógico, criados para atingir diversas finalidades, nomeadamente 
a superação de situações de isolamento e a optimização do aproveitamento dos recursos 
disponíveis. 

Entende-se hoje também a escola, ou grupo de escolas, como uma unidade 
sempre envolvida com outros parceiros da comunidade, com os quais deve estreitar as 
relações, aprendendo com os saberes e as suas culturas, favorecendo um intenso 
conhecimento e contacto com a vida activa, no sentido da verdadeira democratização do 
ensino, consubstanciada na igualdade de oportunidades para todos os alunos. 

Como se sabe nos estabelecimentos de ensino particular, com contrato de 
associação com o estudo, e mercê de um conjunto de circunstâncias que lhes permitem um 
certo desafogo e flexibilidade orçamental, existe a possibilidade de utilizar meios de 
transporte próprios que facilitam a mobilidade dos alunos para pequenas visitas de estudo e 
outros fins igualmente relevantes. 

Torna-se conveniente facilitar a possibilidade, no caso de agrupamento de 
escolas, de transportar alunos dos diferentes de educação e ensino para usufruírem de 
recursos como a biblioteca, as salas de informática, os espaços específicos de educação 
física, as cantinas, rendibilizando infra estruturas que não podem ser disseminadas por muitas 
localidades. 

É evidente que a Câmara Municipal não dispõe de recursos para a aquisição 
integral de viaturas próprias para cada um dos onze agrupamentos de escolas que se 
encontram já constituídos e em regime de instalação, mas considera-se que seria um 
investimento rendível e eficaz a concessão de um subsídio que constituísse um forte incentivo 
para que cada agrupamento pudesse explorar outras fontes complementares de 
financiamento, da sociedade civil, para aquisição de um meio de transporte de dimensão 
compatível com a envergadura do agrupamento.” 

Retirado para melhor análise, e agendar para a próx ima reunião. 

** 
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: 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SUSANA FERREIRA NUNES 
(REPRESENTANTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA RECEPÇÃO  DO 
CALOIRO DE LEIRIA) 

- RECEPÇÃO AO CALOIRO DE LEIRIA 
- PROC.º V.H. N.º 15/99 DE PAULO ALEXANDRE N. XAVIER SANTOS E 

HELENA CRISTINA LOPES NETO 

** 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SUSANA FERREIRA NUNES (RE PRESENTANTE DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA DA RECEPÇÃO DO CALOIRO DE LEI RIA) 
N.º2944/99 Presente o requerimento de SUSANA FERREIRA NUNES , residente em Rua 
João XXI, Lote 3, n.º 7, 5 Frente, Leiria solicitando ocupação da via pública numa área de 
2.360 m2, para colocação de uma tenda entre o Estádio Municipal e a Nerlei, para os dias 17, 
18 e 19 de Novembro de 1999, bem como isenção da taxa respectiva. 

A Câmara, delibera, por unanimidade deferir o pedid o. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 



99.11.17 

CMLeiria/Acta n.º 44 

01890-(43) 

RECEPÇÃO AO CALOIRO DE LEIRIA (DA-48) 
N.º2945/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o ofício datado de 
12/11/99 da Comissão Organizadora da Recepção ao Caloiro de Leiria que solicita apoio 
logístico e financeiro para a realização da recepção ao caloiro que decorrerá de 17 a 19 de 
Novembro do corrente ano. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, atribuir os 
seguintes apoios logísticos: 

- abastecimento de água e electricidade para cinco te ndas; 
- limpeza diária do recinto; 
- cedência dos dois palcos da CML; 
- transporte de trinta Grades da PSP para a vedação. 
Solicitar à PSP reforço policial, durante a recepçã o e o desfile do Caloiro e a 

presença dos Bombeiros Municipais de Leiria no loca l da recepção. 
Mais delibera, nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, atribuir à Associação de Estudan tes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão um apoio financeiro de 300.000$ 00, a fim de fazerem face a 
despesas com o evento. 

** 
N.º2946/99 V.H. N.º 15/99 – DE PAULO ALEXANDRE N. X AVIER SANTOS E HELENA 
CRISTINA LOPES NETO 

Presente o Processo em epígrafe. 

A Câmara, depois de analisar o processo mencionado em epígrafe, e 
concordando com a informação prestada pelos serviço s do Departamento de Obras 
Particulares de 10-11-1999, delibera, por unanimida de, o seguinte: 

1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar t.º 137º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), o despacho da Se nhora Presidente da Câmara 
Municipal proferido em 09-11-1999; 

2.º manifestar a intenção de ordenar, nos termos do  disposto na alínea c) 
do n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18-09, à proprietária do imóvel objecto de 
vistoria no presente processo, que torne as medidas  necessárias à salvaguarda de 
pessoas e bens, concedendo-lhe, de acordo com o dis posto no artigo 100º e seguintes 
do CPA, o prazo máximo de 10 dias úteis para se pro nunciar sobre o assunto. 

3.º enviar o processo aos Serviços de Fiscalização Municipal para que seja 
levantada, à arrendatária do 1.º andar do referido prédio, uma participação por contra-
ordenação, caso verifiquem que a mesma se encontre a ocupar o imóvel em desacordo 
com o uso fixado no respectivo alvará de licença de  utilização. 

** 
ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e cinquenta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, ACÁCIO MONTEIRO DOS SANTOS, Chefe de Secção 
mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos dezassete dias do mês de 
Novembro do ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

___________________________ 
 


