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ACTA N.º 43 
Aos dez 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 ANTÓNIO VEIGA MOREIRA 
DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.11.03., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

O Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA chegou eram 
quinze horas e dez minutos estando a reunião na deliberação N.º2802/99. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 



99.11.10 

CMLeiria/Acta n.º 43 

01795-(2) 

PONTO NÚMERO UM 

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

4222/69 MARIA DOS ANJOS CORDEIRO DA SILVA 
378/86 MANUEL CARREIRA ANTUNES 
581/86 FRANCISCO LOPES PEREIRA 
380/89 RODRIGUES & BRANCO, LD.ª 

1163/95 LUÍS FILIPE COSTA MATIAS 
387/97 PARDAL & RAMOS, LD.ª 

1490/97 MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA 
1623/97 ARMANDO GASPAR DA COSTA 

936/98 ARLINDO FRANCISCO DA FELICIDADE BARREIRA 
1564/98 ANTÓNIO FERREIRA FERNANDES 
1587/98 ANTÓNIO DIAS FERNANDES 

18/99 COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM, LD.ª 
168/99 CRAVO & MOTA, LD.ª 
448/99 AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTROS 
632/99 JORGE CARVALHO MENDES 

1065/99 SUPERMERCADO ULMAR, S.A. 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

22/97 MARIA BRANCA CHAVES S. P. C. S. BYRNE 
22/99 MANUEL LOPES 
26/99 CLARISSE D’ASCENSÃO CASIMIRO SILVA M. PEREIRA 
83/99 OLIVEIRA & FERREIRA – EMP. IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º: 

3793/74 ÁLVARO FERREIRA 
130/79 LITOBRAS, LD.ª 

13/81 MANUEL DE JESUS QUINTINO 
26/93 EDIFOZ S.A. 
47/95 JOSÉ DA SILVA E SOUSA 

- ALTERAÇÃO DO CONTRATO 72/93 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 
EXECUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS PARA O CONCELHO DE 
LEIRIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

T 20/99 REPARAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE BARREIROS – AMOR – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 60/99 REMODELAÇÃO DO 1.º PISO DO MERCADO MUNICIPAL (ANTIGA ZONA 
DE FRUTAS E LEGUMES) – 1.ª FASE – MINUTA DE CONTRATO PARA 
APROVAÇÃO 
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T 99/99 LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E PROTECÇÃO MARGINAL DA RIBEIRA 
DOS MILAGRES – ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE 
DE PROPOSTAS 

T 107/99 PAVIMENTO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA MACEIRA (RUA 
DO SALGUEIRO – COSTA, RUA DO ARRIFE – VALE DA GUNHA, RUA 
DO PARAÍSO – ARNAL – ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E 
ANÁLISE DE PROPOSTAS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ANIMAÇÃO DE NATAL – MINI COMBOIO 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 18 AO ORÇAMENTO 1999 
- ALTERAÇÃO N.º 15 AO PLANO 1999 

PONTO NÚMERO OITO 

- RENDAS EM ATRASO . PAGAMENTOS EM PRESTAÇÕES 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA - REFEITÓRIO 
- NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA ESPONDILITE ANQUILOSANTE – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENOS NOS TERMOS DO 
LOTEAMENTO 37/94, A QUE COUBE O ALVARÁ DE LOTEAMENTO 830/97, SITO EM 
QUINTA DA CASCALHEIRA – MARRAZES, E PERMUTA DE UM LOTE DE TERRENO 
COM A ÁREA DE 225 M2 DESIGNADO POR LOTE D.Z.5.16, PELO LOTE 37 DA 
URBANIZAÇÃO DO PLANALTO COM A ÁREA DE 348 M2, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 
N.º 1697 DA REUNIÃO DE 99-06-23 

PONTO NÚMERO DOZE 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
- CEDÊNCIA DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA 

SILVA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- SUBSÍDIOS 
- DESPESAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO PAULO VI 
- PROTOCOLO – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA 
- REGULAMENTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO – ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA 

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

PONTO NÚMERO QUINZE 

- ANIMAÇÃO NOCTURNA 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- TOPONÍMIA 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (1) 

N.º2801/99 Pelo Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1.º deseja saber se os pagamentos referentes às limpezas extraordinárias, são 
efectuadas à empresa directamente ou à Câmara. 

Alertou ainda para o facto de a Rua do Terreiro não ter sido limpa no Domingo e 
na Segunda-feira. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que sempre que existem pedidos de Licenças 
Acidentais de Recinto a Câmara comunica às respectivas entidades incluindo à STL, que 
depois cobra os serviços conforme as intervenções. 

Quanto  à informação da falta limpeza nos dias referidos é de todo interesse para 
assim se puder alertar a STL. 

2.º congratulou-se por a iluminação de Natal estar a ser efectuada a tempo e 
horas, mas pretende saber a quanto correspondem os 50% de custos que cabem à CML. 

O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA  esclareceu que a iluminação de Natal 
citadina que está a ser feita, é por conta da Câmara, pois destina-se a toda a população. 
Quanto aos 50% de comparticipação da Câmara é para projectos individuais de comerciantes 
que serão apresentados e que serão estudados e então terá ou não comparticipação. 

3.º alertou para situações de zonas no Centro Histórico que são autênticos 
paióis, nomeadamente a zona das Olarias e envolventes do Terreiro, tendo já pedido para se 
fazer um levantamento destas situações. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que já foi pedido aos Bombeiros Municipais 
para fazerem o levantamento exaustivo, que será entregue a relação em breve, para se 
proceder às respectivas notificações sendo um assunto que levará o seu tempo porque há 
trâmites legais a serem cumpridos. 

4.º pediu esclarecimentos acerca da intervenção da Sra. Presidente na Reunião 
da Assembleia Municipal sobre os 5.000 contos de receita anual para os 140 lugares de 
estacionamento envolventes da Rotunda do Santana. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que as contas foram feitas com base nos 
rendimentos (29.600 contos brutos) deste ano dos cerca de 480 lugares de estacionamento 
existentes, pelo que se presume que renderão no próximo ano cerca de 30.000 contos  

O Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA , mostrou-se preocupado com a 
situação, pois ficam na sua opinião enormes quantias por cobrar, pelo que sugeriu uma 
fiscalização continuada. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que são vários os motivos que justificam essa 
situação, entre eles terá que se considerar o tempo em que os parcómetros estão avariados, 
os moradores que têm o cartão de residente, os utilizadores que não pagam, etc... 

** 

N.º2802/99 Pelo Sr. Vereador DR. JOSÉ ALVES foram apresentadas as seguintes questões: 

1.º questionou quanto á necessidade da existência do lancil na rotunda da Cruz 
D’Areia, pois é uma ratoeira para quem ali circula, sugerindo que fosse rebaixado. 

O Sr. Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO, informou que houve necessidade 
de colocação do lancil, dado ser a melhor solução em termos de gestão viária na rotunda, 
para assegurar uma boa inserção da Rua da Malaposta. A nova marcação da via (sinalização 
horizontal) irá melhorar a situação, que é provisória, já que decorre o concurso para 
desnivelamento da rotunda. 
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2.º em seguimento á noticia do Jornal de Leiria de 99/11/04, com o título 
“Choupos no Vale do Lis ameaçam inviabilizar investimentos” desejava saber se a Câmara 
tem alguma competência neste assunto, e alguma política definida para esta zona 
(parceria/coordenação com outras entidades etc ...) 

A Senhora PRESIDENTE, informou que existe uma ideia conjunta entre as 
entidades. Quanto às competências da Câmara informou que os munícipes quando 
pretendem plantar este tipo de árvores têm que solicitar a respectiva autorização à Câmara. 

3.º pretende saber se o problema da ETAR no Bairro Social de Cova das Faias, 
já se encontra resolvido. 

O Sr. Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , esclareceu que a ETAR é limpa 
com regularidade devido à sua dimensão, parecendo mais um depósito, estando o problema 
já resolvido  

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2803/99 PROC.º N.º 4222/69 - (fl - 91) 
De MARIA DOS ANJOS CORDEIRO DA SILVA,  residente na Rua da Capela, n.º 

23 – 1º Dt.º - Bairro das Almoínhas, freguesia de Marrazes, acompanhado de um pedido de 
prorrogação de prazo em resposta à notificação efectuada nos termos do Código de 
Procedimento Administrativo, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito num edifício situado no lugar e freguesia acima referidos, para instalação de um lar de 
idosos. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura das alterações pretendidas, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos referidos na deliberação 
tomada em 25/08/99, transmitida através do oficio n .º 8424 de 20/09/99. 
Mais delibera informar, que poderá solicitar a rean álise do processo, caso venha a 
entregar correcção que dê resposta eficaz às questõ es que motivaram o indeferimento 
e que os elementos constantes do processo se encont rem válidos. 

** 

N.º2804/99 PROC.º N.º 378/96 - (fl - 53) 
De MANUEL CARREIRA ANTUNES, residente no n.º 71 Rue Edgar Quinet – 

94100 Saint Maur des Fossés - França, acompanhado de uma contestação ao montante da 
indemnização atribuída pela Câmara Municipal de Leiria por prejuízos causados na sua 
moradia, situada no Casal de S. José, n.º 105 – S. Romão, freguesia de Pousos, e 
provenientes de uma inundação. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pelo requerente e 
tendo em conta a informação do Departamento de Obra s Particulares de 02/11/99, 
delibera, por unanimidade, manter  a indemnização a tribuída, conforme deliberação 
tomada em reunião de 17/03/99, na importância de 42 5.000$00, para fazer face aos 
prejuízos sofridos com a inundação ocorrida em 1997  na habitação do requerente, 
situada em Casal de S. José, n.º 105 – S. Romão, fr eguesia de Pousos. 

** 
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N.º2805/99 PROC.º N.º 581/86 - (fl – 75 e 78) 
De FRANCISCO LOPES PEREIRA , acompanhado de um pedido de certidão de 

destaque, formulado pela solicitadora Susana Serrano , com escritório na Av.ª Marquês de 
Pombal, Lote 4 – r/c Dt.º, freguesia de Leiria, para uma parcela de terreno situada no lugar e 
freguesia de Marrazes, e ainda de uma informação do DOP, informando que o prédio em 
causa não possui licença de utilização, para o r/c onde se encontra a funcionar um ginásio de 
fisioterapia e uma sala de aeróbica. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1.º não possuir licença válida, considerando-se o p rocesso caducado 
quanto à arquitectura; 

2.º a estrema ser incompatível com a existência de janelas no alçado; 
3.º incumprimento do art.º 67º do Regulamento do Pl ano Director Municipal 

(estacionamentos dentro da parcela e a ceder ao dom ínio público). 
Mais delibera informar, que poderá solicitar a rean álise do processo, 

devendo para tal apresentar elementos válidos e dem ais documentos para a instrução 
do mesmo e, de modo a cumprir a legislação aplicáve l. 

Delibera ainda, conceder o prazo de 60 dias para ap resentar elementos para 
avaliar a possibilidade de legalização quanto ao us o e conclusão da  respectiva obra. 

** 

N.º2806/99 PROC.º. N.º 380/89 - (fl. - 186) 
De RODRIGUES & BRANCO, LDA,  acompanhado de um pedido em nome de 

EST – EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LDA, com sede na Rua da Granja, freguesia 
de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito numa fracção 
destinada a ocupação de tempos livres, situada no bloco habitacional e comercial sito na 
Urbanização Vale da Fonte, Lote 15 – Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, 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: 

1.º o projecto apresentado não se enquadra nas disp osições do loteamento 
em que se insere (Processo de Loteamento 25/82 e al vará n.º 497/85), dado que no 
edifício em causa é previsto habitação e comércio, não se encontrando prevista a 
utilização proposta; 

2.º Não apresenta contrato de arrendamento por escr itura pública, nos 
termos do previsto na legislação em vigor. 

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. 

Mais delibera informar, que caso sejam solucionados  os aspectos acima 
referidos e solicite a revisão do processo, este ca recerá ainda de parecer a emitir pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e Centro Regional de Segurança Social. 

** 
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N.º2807/99 PROC.º N.º 1163/95 - (fl - 155) 
De LUÍS FILIPE COSTA MATIAS,  residente no Lugar de Fazenda, freguesia de 

Parceiros, Concelho de Leiria acompanhado de uma informação da Divisão Jurídica acerca 
do licenciamento de uma moradia unifamiliar, que pretendia levar a efeito no lugar de 
Fazenda, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, concordando o teor e fundamentos constant es da informação n.º 
103/99, prestada pela Divisão Jurídica, a qual pass a a fazer parte integrante da presente 
deliberação, delibera por unanimidade, o seguinte: 

1º - Convidar, ao abrigo do disposto no art.º 167º do REGEU, o requerente 
Luís Filipe Costa Matias a legalizar a obra que lev ou a efeito a coberto do processo de 
obras particulares n.º 1163/95, tendo em conta que o mesmo procedeu à construção 
daquela, sem que para tanto possuísse a respectiva licença de construção, conforme 
decorre da análise efectuada na referida informação  e das informações técnicas a que a 
mesma alude. 

2º - Remeter o presente processo ao Senhor Vereador  com competência 
delegada em matéria de contra-ordenações, pelo fact o do requerente e do autor do 
projecto terem incorrido na prática de ilícitos de natureza contra-ordenacional. 

3º - Comunicar ao Digno Representante do Ministério  Público junto do 
Tribunal de Comarca de Leiria, tendo em conta o dis posto no art.º 56-A do DL. n.º 
445/91, de 20-11, na redacção que lhe foi dada pelo  DL. n.º 250/94, de 15-10 e o 
preceituado no art.º 242º do Código de Processo Pen al, os factos praticados pelo 
técnico e autor do projecto apresentado no processo  de obras particulares n.º 1163/95, 
os quais são eventualmente passíveis de integrar os  elementos típicos do crime de 
falsificação de documentos previsto e punível nos t ermos do art.º 256º do Código 
Penal. 

4 – Notificar o requerente Luís Filipe Costa Matias  e o técnico autor do 
projecto do teor da presente deliberação, bem como da informação da Divisão Jurídica 
que abaixo se transcreve: 

“ASSUNTO: Processo de Obras Particulares n.º 1163/9 5 – em que é requerente Luís 
Filipe Costa Matias. 

Na sequência de informação solicitada pela Dr.ª Teresa Monteiro, orientadora de 
estágio, relativamente ao assunto em epígrafe, cumpre-nos informar o seguinte: 

OS FACTOS 
A 04 de Abril de 1995, Luís Filipe Costa Matias requereu à Câmara Municipal de 

Leiria o licenciamento de uma moradia unifamiliar que pretendia levar a efeito, no lugar de 
Fazenda, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria. 

O requerente anexou ao seu pedido a documentação julgada necessária. Desta 
constava uma planta de situação onde se encontrava assinalado de forma visível, o local 
onde aquele pretendia construir a referida moradia. 

Por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, datada de 06 de Maio de 1995, 
após análise dos elementos apresentados e consulta promovida ao gabinete do P.D.M. foi 
manifestada a intenção de indeferimento do pedido de licenciamento em causa, ao abrigo do 
disposto na alínea a) 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), pelo facto do  terreno 
se situar em zona destinada ao futuro IC 9. 

Tendo em conta aquela intenção de indeferimento, o requerente veio, de acordo 
com a faculdade conferida pelos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento 
Administrativo, (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro) juntar novos elementos ao processo, designadamente: 
planta de 1:25.000, RAN (Reserva Agrícola Nacional) e planta de situação à escala de 
1:1000, justificando que, por lapso, os elementos por ele anteriormente entregues se 
encontravam desajustados e acrescentando, ainda, que a moradia a construir se situava junto 
de um aglomerado urbano e do loteamento n.º 76/77. 

A 18 de Setembro de 1995 e face aos novos elementos apresentados pelo 
requerente, a Câmara Municipal de Leiria entendeu por bem solicitar parecer à Junta 
Autónoma de Estradas, sobre o projecto entregue por aquele. 
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A 20 de Outubro de 1995, esta entidade veio informar a Câmara Municipal de que 
a pretensão do requerente era indeferida pelo facto da obra se situar dentro da zona de 
reserva do futuro IC9. Deste parecer, o requerente tomou conhecimento em 24 de Novembro 
de 1995. 

A 02 de Fevereiro de 1996, o requerente, certo de que a sua pretensão seria 
indeferida atento o parecer da Junta Autónoma de Estradas (JAE), facto que na verdade se 
viria a concretizar, conforme se pode constatar através da deliberação tomada pela Câmara 
Municipal de Leiria, em 14 de Fevereiro de 1996, veio solicitar a reapreciação do seu 
processo de licenciamento, porquanto tinha sido informado que o futuro IC9 não iria passar 
pelo seu terreno, mas sim a cerca de 300 metros do mesmo, e, nessa sequência, que fosse 
enviada por parte desta Câmara fotocópia da sua exposição à Junta Autónoma de Estradas, 
para que esta emitisse novo parecer. 

Atenta a exposição do requerente, a JAE veio, em 15 de Março de 1996, informar 
a Câmara Municipal de Leiria, que a obra requerida através do Processo n.º 1163/95, havia 
merecido parecer favorável, uma vez que a mesma se situava dentro de um aglomerado 
urbano. 

Assim, e de acordo com o parecer favorável emitido pela JAE, em 15 de Março de 
1996, o referido processo foi reapreciado, tendo sido, no entanto, detectadas discrepâncias 
após comparação entre as plantas 1:25.000, extracto do PDM e planta 1:1.000, constantes do 
mesmo, pelo se solicitaram esclarecimentos, nomeadamente ao autor do projecto. 

Nesta sequência, Luís Filipe Costa Matias, em 27 de Março de 1996, na qualidade 
de requerente do processo em causa, veio entregar à Câmara Municipal de Leiria duas 
plantas: planta do P.D.M. planta de localização, segundo ele rectificadas, nas quais se 
encontrava devidamente assinalado o local onde pretendia construir a sua moradia. 

Face aos novos elementos apresentados, o local assinalado situava-se agora em 
espaço urbano. 

Por despacho de 18 de Junho de 1996 foi deferido o pedido de licenciamento e 
emitido em 14 de Agosto de 1996, em nome de Luís Filipe Costa Matias, o alvará de licença 
de construção n.º 140/96, válido até 15 de Agosto de 1997, tendo posteriormente sido 
solicitado dois pedidos de prorrogação do prazo, sendo o último destes, para acabamentos da 
obra. 

A 01 de Setembro de 1998, Amilcar Pereira dos Santos, veio requerer o 
licenciamento de uma moradia que pretendia levar a efeito na Rua da Fazenda, lugar e 
freguesia de Parceiros. 

A 30 de Outubro de 1998, no processo de licenciamento de obras particulares n.º 
1125/98, por despacho do Vereador com competência delegada foi manifestada a intenção de 
indeferir a pretensão do requerente Amilcar Pereira dos Santos, ao abrigo do disposto nas 
alíneas a), b) e c) 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), pelo facto da obra requerida 
se inserir em espaço florestal, na zona de protecção do IC 9. 

A 18 de Janeiro de 1999 veio Amilcar Pereira dos Santos em resposta ao ofício 
n.º 21726, de 17 de Novembro de 1998, que lhe foi enviado por esta Câmara Municipal, expor 
em síntese, o seguinte: 

I. Que adquiriu o terreno objecto do processo de obras com a finalidade de aí 
construir a sua própria habitação. 

II. Que estranha a forma como se processou o indeferimento da sua pretensão, 
dado existirem na área onde pretendia construir, outras habitações 
envolventes, nomeadamente uma em fase de acabamentos, licenciada 
através do processo de licenciamento de obras particulares n.º 1163/95, 
tendo tal licenciamento sido processado em 1996, data em que estava já em 
vigor o PDM. 

III. Que segundo informação recolhida, a construção do IC 9 iria passar a cerca 
de 125 metros do local.  
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Face a esta exposição e às dívidas que a mesma suscitou, os Serviços de 
Topografia juntaram ao processo n.º 1163/95, plantas 1:25.000, 1:5.000 e de ordenamento 
com a construção devidamente assinalada. Da análise destas e tendo em conta  informação 
prestada pelos serviços do Departamento de Obras Particulares, em 18.03.1999, 
constatámos que a construção pertencente a Luís Filipe Costa Matias, não estava 
efectivamente a ser realizada no sítio indicado na planta de situação por este apresentada a 
fls. 60 do referido processo e com base na qual tinha sido deferido o respectivo licenciamento. 

Face a esta situação foi igualmente solicitado à Divisão Jurídica que se 
pronunciasse sobre os procedimentos a adoptar relativamente à mesma. 

A 14 de Abril de 1999, os serviços da Divisão Jurídica solicitaram aos serviços do 
Departamento de Obras Particulares informações complementares sobre a aptidão do solo 
em termos de construção onde a referida moradia estava implantada e sobre as normas do 
PDM eventualmente violadas. 

A 16 de Abril de 1999, os serviços do Departamento de Obras Particulares 
informaram no essencial que, a aptidão do solo, onde o requerente efectivamente procedeu à 
construção da sua moradia, em termos de edificabilidade e de acordo com as normas do 
PDM aplicáveis (art.º 62º do Regulamento do PDM de Leiria), permitia a viabilidade de 
construções para habitação com uma área bruta de construção de 250 m2, em parcelas com 
uma área igual ou superior a 10.000m2, dado tratar-se de uma zona inserida em espaço 
florestal. Contudo, acrescentaram também que, caso se verificasse a presença cumulativa de 
construções envolventes num raio não superior a 50 metros da implantação da edificação 
projectada, o terreno fosse servido por rua pavimentada e estivesse localizado próximo da 
rede de água e electricidade, subsistia a possibilidade de construção de habitações com uma 
área bruta de construção de 250 m2, num terreno cuja área nunca fosse inferior a 3.500m2. 

O DIREITO APLICÁVEL 
Atentos os factos expostos, cumpre-nos agora debruçar sobre os procedimentos 

legais aplicáveis à situação em apreço. 
Analisado o processo de licenciamento de obras particulares n.º 1163/95 

verificámos que, de acordo com os elementos fornecidos pelo requerente constantes de fls. 
59 e 60 e informação prestada pelos serviços do Departamento de Obras Particulares da 
Câmara Municipal, em 12 de Abril de 1996, o local onde este pretendia levar a efeito a sua 
moradia se inseria em espaço urbano, não havendo, a julgar pela deliberação tomada pela 
Câmara Municipal em 24 de Abril de 1996, quaisquer condicionantes legais que pudessem 
obstar à aprovação do respectivo projecto de arquitectura. 

Com a entrega dos projectos complementares por parte do requerente e a 
aprovação dos mesmos foi deferido o pedido de licenciamento requerido por este, para o local 
assinalado nas plantas constantes de fls. 59 e 60 do processo n.º 1163/95. 

Porém, com a exposição apresentada por Amilcar Pereira dos Santos, em 18 de 
Janeiro de 1999, esta Câmara veio a ser alertada para o facto do requerente Luís Filipe da 
Costa Matias se encontrar a construir uma moradia idêntica à licenciada através do aludido 
processo n.º 1163/95, em local bem diverso daquele para o qual havia, em 18 de Junho de 
1996, sido deferido o seu pedido de licenciamento. 

Nesta sequência e atenta a informação prestada pelos serviços do Departamento 
de Obras Particulares sustentada nas plantas apresentadas pelos serviços de topografia 
desta Câmara, fls. 143 a 145, foi efectivamente confirmada a existência da construção de 
uma moradia que estava ser levada a efeito pelo requerente Luís Matias em espaço florestal 
e não em espaço urbano, ou seja, em local diferente do assinalado nas plantas que instruíram 
o seu pedido de licenciamento e com base nas quais o mesmo foi deferido. 

Deste modo, podemos concluir que o requerente Luís Matias procedeu à 
construção de uma moradia, sem que para tanto possuísse a respectiva licença camarária. 

Este comportamento é sancionado no nosso ordenamento jurídico como contra-
ordenação, a qual se encontra prevista e punível nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 
e do n.º 2 do art.º 54º do DL. n.º 445/91, de 20/11, alterado pela Lei n.º 29/92, de 05/09, e, 
como tal, deverá assim ser levantado o respectivo auto para que o correspondente processo 
de contra-ordenação possa vir a ser instaurado. 
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No entanto, não basta este procedimento para que a reposição da legalidade 
tenha lugar, já que com ele apenas se visa aplicar uma sanção, neste caso uma coima, pela 
infracção cometida, dito por outras palavras, apenas se pretende punir o infractor por 
desrespeito a normas urbanísticas. 

Para que legalidade venha pois a ser reposta, necessário se torna que o 
requerente seja convidado a legalizar a obra que levou a efeito, tal como preceitua o disposto 
no art.º 167º do REGEU.  

Caso esta legalização, que implica forçosamente um novo processo 
licenciamento, não seja possível face às normas legais aplicáveis, então deverá a referida 
obra ser objecto de demolição ao abrigo do disposto do art.º 58º do DL. n.º 445/91, de 20/11, 
alterado, com a consequente reposição do terreno na situação em que se encontrava antes 
do início daquela, seguindo-se-lhe os demais trâmites legais. 

Todavia, não podemos também esquecer um outro aspecto importante que 
decorre igualmente da análise do processo em estudo. 

Assim, desta análise podemos constatar que o técnico responsável pela 
orientação técnica da obra não só lavrou no livro de obra que a mesma se iniciou e se 
concluiu de acordo com o projecto aprovado, com ainda, declarou no termo de 
responsabilidade previsto pelo n.º 4 do art.º 26º do DL. n.º 445/91, de 20-11, alterado, que a 
obra, moradia unifamiliar, sita em Parceiros, concelho de Leiria, à qual foi atribuído o alvará 
de licença de construção n.º 140/96, de 14-08-1996, cujo titular é Luís Filipe Costa Matias, se 
encontrava concluída desde 12-06-1999, em conformidade com o projecto aprovado, com as 
alterações expressas no livro de obra e notificadas à Câmara Municipal de Leiria e com o uso 
previsto no alvará de licença de construção. 

Ora, tendo em conta que a obra acima referida não foi efectuada no local para o 
qual havia sido deferido o pedido de licenciamento requerido por Luís Filipe da Costa Matias, 
mas noutro diferente, como aliás ficou já frisado, e, bem sabendo o técnico responsável pela 
direcção técnica da obra e autor do projecto, (cfr. fls. 30 do processo de obras n.º 1163/95), 
deste facto, uma vez que foi ele o próprio (ao que parece) a rubricar as plantas de localização 
constantes de fls. 59 e 60 do processo de obras n.º 1163/95, que instruíram o pedido do 
requerente, o comportamento deste, à luz da situação descrita, traduz-se em falsas 
declarações, cuja consequência o faz incorrer na prática de uma contra-ordenação, prevista e 
punível nos termos da alínea d) do n.º 1 e do n.º 5 do artigo 54º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, alterado, podendo, ainda, ser-lhe aplicada uma sanção acessória, nos 
termos do disposto no art.º 55º do mesmo diploma. 

Nesta sequência e para poder ser instaurado o competente processo de contra-
ordenação deverá ser levantado ao autor do projecto a participação por contra-ordenação. 

Contudo, o comportamento deste técnico não pode, em nosso entender, ser 
apenas sancionado como contra-ordenação, uma vez que legislador perante situações deste 
género foi mais severo, ao ponto de considerar as falsas declarações prestadas técnicos e 
autores dos projectos, nomeadamente no livro de obra previsto no art.º 25º do DL. n.º 445/91, 
de 20-11 e na declaração referida no n.º 4 do art.º 26º do DL. n.º 445/91, de 20-11, como 
preenchendo os pressupostos do tipo legal de crime de falsificação de documento, previsto e 
punível nos termos do art.º 256º do Código Penal, cfr. art.º n.º 56-A do DL. n.º 445/91, de 20-
11 introduzido pelo DL. 250/94, de 15-10. 

Assim, atento o anteriormente exposto, consideramos que ao abrigo do art.º 56-A 
do DL. n.º 445/91, de 20-11 e dando cumprimento ao preceituado no art.º 242º do Código de 
Processo Penal, sejam comunicados ao Ministério Público, os factos passíveis de integrar os 
elementos típicos do crime de falsificação de documentos. 

Por último, resta salientar que enquanto a construção levada a efeito pelo 
requerente Luís Filipe da Costa Matias não for licenciada/legalizada, não poderão ser 
praticados os demais actos administrativos que regularmente têm lugar após a conclusão de 
obras de acordo com os projectos aprovados e normas legais e regulamentares aplicáveis, 
nomeadamente a licença de utilização e emissão do respectivo alvará.” 

** 
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N.º2808/99 PROC.º N.º 387/97 - (fl - 589) 
De PARDAL & RAMOS LDA, com sede em Cova das Faias, freguesia de 

Marrazes, acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada nos termos do 
CPA, e referente ao projecto de arquitectura da legalização de alterações levadas a efeito 
num bloco misto, situado no Lote 8 – Quinta da Cascalheira - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 06/11/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura 
da legalização de alterações levadas a efeito no bl oco acima referido, condicionado a 
apresentar o seguinte: 

1.º corte com indicação da cota de soleira de acord o com o indicado no 
processo de loteamento n.º 37/94 e projecto aprovad o (corte AA’ – planta 7 2  - folha 98); 

2.º planta do sótão rectificada no que se refere ao s vãos da cobertura; 
3.º projectos de especialidade no prazo de 180 dias ; 

** 

N.º2809/99 PROC.º N.º 1490/97 
De MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA  residente no Largo Marechal 

Gomes da Costa, 57, 59 Leiria, acompanhado de uma informação da Divisão Jurídica. 

A Câmara, concordando o teor da informação n.º 107/ 99, prestada pela 
Divisão Jurídica, e tendo em conta o desapareciment o da causa subjacente à prática da 
deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reu nião de 04-02-1998, a partir de 
11-02-1999, data em que os requerentes mencionados em epígrafe pediram o 
licenciamento municipal para construção de um novo edifício a levar a efeito no local 
onde se encontrava um outro degradado e para cujas obras de recuperação havia sido 
atribuída uma comparticipação financeira, ao abrigo  do Programa RECRIA, delibera por 
unanimidade, manifestar a intenção de revogar a ref erida deliberação de 04-02-1998, em 
virtude da mesma padecer de um vício de violação de  lei, por desrespeito ao art.º 1º do 
DL. n.º 197/92, de 22-09, e, em consequência, impor  aos requerentes a obrigação de 
restituir a comparticipação financeira atribuída, n o prazo máximo de um mês a contar 
da data da prática do acto administrativo definitiv o e executório. 

Delibera, ainda, ao abrigo do disposto no art.º 100 º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, notificar os requerent es do processo de licenciamento 
de obras particulares n.º 1490/97, do teor da prese nte deliberação dando-lhes 
conhecimento da referida informação. 

** 

N.º2810/99 PROC.º N.º 1623/97 - (fl - 217) 
De ARMINDO GASPAR DA COSTA, residente em Pocejal, freguesia de Vermoil, 

referente ao projecto de arquitectura/licenciamento de alterações a levar a efeito numa 
moradia, situada na Urbanização Quinta do Seixal, Lote 30, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida e autorizar o respectivo lic enciamento. 

** 
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N.º2811/99 PROC.º N.º 936/98 (fl - 128) 
De ARLINDO FRANCISCO DA FELICIDADE BARREIRA,  residente na Rua do 

Carvalhal, n.º 17 e 18 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em 
Sismaria, freguesia Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que os elementos 
apresentados não vêm alterar os motivos que estiver am na origem do indeferimento, 
delibera, por unanimidade, manter o indeferimento d a pretensão 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 29/09/99 e ainda, por não se encontrar esclarecido no 
processo a responsabilidade técnica da arquitectura , face ao n.º 5 do art.º 29º do 
Decreto Lei acima mencionado. 

Mais delibera, fornecer ao requerente fotocópias do s desenhos 
correspondentes às folhas n.º 81, 82, 83 e 85. 

** 

N.º2812/99 PROC.º N.º 1564/98 - (fl - 87) 
De ANTÓNIO FERREIRA FERNANDES E OUTRO, residente na Rua das Cinco 

Vidas, n.º 31 – Outeiro da Ranha - Pombal, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 7 – S. Romão, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de arquitectura no que se  refere às áreas de 
implantação, de modo a cumprir com o disposto no lo teamento; 

2.º os lugares de estacionamento encravados deverão  ficar afectos à 
mesma fracção, aquando da constituição da proprieda de horizontal; 

3.º prever de acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, d e 8 de Abril, o seguinte: 
3.1 controlo da poluição de ar nas câmaras corta fo go (art.º 17º); 
3.2 sinalização de segurança (art.º 20º); 
3.3 câmara retentora nas caves de estacionamento(ar t.º 47º); 
4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 

projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais da 
cave; 

4.1 apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificados para instrução do processo e devolução  aquando da emissão da licença; 

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 
infraestruturas públicas susceptíveis de virem a se r 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 informar, no que se refere ao pedido de licença de fundações 
apresentado e projecto de estabilidade, que poderá o mesmo ser apreciado após 
aprovação do projecto de arquitectura, considerando -se no entanto que deverá o 
referido projecto de estabilidade ser reformulado d e acordo com o indicado no ponto 
n.º 1 da presente deliberação. 

** 
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N.º2813/99 PROC.º. N.º 1587/98 - (fl. - 26) 
De ANTÓNIO DIAS FERNANDES,  residente na Rua Sá de Miranda, Lote 17 – 2.º 

Dt.º - D, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos em resposta à notificação efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito 
na Travessa das Estafetas - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta eficaz às questõe s que estiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto 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, uma 
vez que: 

1.º a propriedade não se encontra delimitada na sua  totalidade, 
nomeadamente junto à via pública, não se encontrand o ainda compatível a delimitação 
da mesma entra as plantas apresentadas à escala 1/1 000 e 1/200 (norte, nascente e 
poente); 

2.º mantém-se o anteriormente referido relativament e à incompatibilidade 
entre a delimitação da propriedade indicada e o ind icado nos processos antecedentes 
(2603/84, 516/94), nomeadamente do lado nascente; 

3.º não poderá prever o muro indicado do lado sul, considerando-se que o 
fraccionamento da propriedade deverá cumprir como d isposto na legislação referente 
ao mesmo (Decreto Lei n.º 448/91 de 29/11, com a re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
334/95, de 28/12); 

4.º não esclarece ainda quanto ao indicado nos pont os 5.º e 6.º da 
deliberação de Câmara de 5/5/99 (disponibilidades d e água e fundações do muro de 
vedação); 

6.º deverá prever a cedência de terreno junto ao li mite da propriedade com 
a via pública, para execução de passeio. 

** 

N.º2814/99 PROC.º N.º 18/99 - (fl - 33) 
De COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM LDA, com sede na Rua de S. 

Francisco, n.º 14/16, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações 
do edifício, situado na Rua de S. Francisco, freguesia de Leiria, que consta do reforço 
estrutural da ala Norte, destinada a instalar dependência bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º indicar no piso térreo, a localização dos espaç os técnicos para 
instalação da máquina do elevador, dadas as caracte rísticas do mesmo; 

2.º prever WC para deficientes, de acordo com o dis posto no Decreto Lei n.º 
123/97, de 22 de Maio; 

3.º apresentar projecto de arquitectura de acordo c om o projecto de 
segurança aprovado pelo Serviço Nacional de Bombeir os, nomeadamente no que se 
refere à distribuição dos espaços interiores e sent ido de abertura das portas, devendo 
apresentar estimativa de custo e caracterização dos  materiais a aplicar; 

4.º caso preveja a utilização do último piso, dever á prever o acesso ao 
mesmo e cumprir com o disposto no art.º 52º do Regu lamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

5.º apresentar no prazo de 180 dias as rectificaçõe s acima indicadas bem 
como projectos de especialidade, incluindo projecto  electromecânico do elevador, 
devendo prever as instalações adequadas no piso sup erior caso necessário. 

** 
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N.º2815/99 PROC.º N.º 168/99 - (fl - 66) 
De CRAVO & MOTA LDA, com sede em Vale da Cavadinha - Pombal, referente 

ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura uma moradia, a levar a efeito no Lote 65 – 
Quinta Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial válida e 
actualizada; 

2.º reformular o projecto de arquitectura no que se  refere às construções 
junto ao limite da propriedade (churrasqueira e cas a das máquinas), garantindo o 
afastamento mínimo de 3,00m ao limite da mesma; 

3.º reformular a implantação do edificio de acordo com o previsto no 
loteamento, garantindo um afastamento de 9,00m ao e ixo da via, medidos a partir da 
parte mais avançada da construção; 

4.º apresentar as rectificações acima referidas, be m como os projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias; 

4.1 apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificadas, para instrução do processo e devoluçã o aquando da emissão da licença; 

5º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  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.º2816/99 PROC.º. N.º 448/99 - (fl. - 29) 
De AMÉRICO PEREIRA MARQUES E OUTROS,  residente na Rua do Centro, n.º 

12 A – Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na Rua Paulo VI, Lote 4 - freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, 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 a memória descritiva não refere a caracterizaçã o da totalidade dos 
materiais de acordo com o disposto no Decreto Lei n .º 64/90, de 21 de Fevereiro e 
Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, bem como rest antes aspectos nomeadamente, 
relativos ao controlo de poluição de ar (capitulo V II), controlo do fumo nos pisos 
(capitulo VIII), condutas e ductos (capitulo XI), d renagem de águas residuais (capitulo 
XII), devendo igualmente apresentar elementos acerc a do mesmo nas peças 
desenhadas; 

1.1 o projecto não cumpre ainda com o disposto no a rt.º 14º do Decreto Lei 
n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo as escadas servir  todos os pisos de estacionamento e 
prever antecâmara junto às mesmas; 

1.2 deverá prever patamar na escada do átrio de ent rada junto ao acesso 
aos pisos inferiores; 

1.3 deverá esclarecer quanto ao disposto no art.º 4 7º quanto às 
disponibilidades de água e meios de extinção de inc êndios do mesmo Decreto Lei; 
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2.º o projecto não cumpre com o disposto no loteame nto relativamente a: 
2.1 utilização proposta, já que não se encontra pre visto comércio; 
2.2 área de implantação; 
2.3 caracterização da fachada, devendo assegurar-se  unidade 

arquitectónica no conjunto das edificações e a caix a de escadas não deverá 
sobrelevar-se em relação à cobertura para além do e stritamente necessário; 

3.º o corte AB apresentado deve abranger a via públ ica, indicando os 
respectivos afastamentos e cotas altimétricas dos v ários pisos e as mesmas encontrar-
se de acordo com o disposto no loteamento devendo a inda, apresentar corte pelo local 
das rampas de acesso às garagens, com indicação das  respectivas inclinações; 

4.º não são indicadas a totalidade das áreas dos co mpartimentos de acordo 
com o previsto no Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

5.º a escada da cave deverá ser dotada de patamar i ntermédio de acordo 
com o disposto nos art.º s 15º e 45º do RGEU, deven do ainda a mesma ser reformulada 
de modo a garantir o pé direito regulamentar no pis o –1, de acordo com o previsto no 
referido Regulamento; 

6.º a profundidade indicada no corte não é coincide nte com o indicado em 
planta; 

7.º deverá reformular o acesso às garagens, não dev endo o mesmo ser 
inferior a 3,00m, de acordo com o definido no Regul amento do PDM, anexo II e art.º 5º 
do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, afim de as segurar a circulação de viaturas em 
condições de segurança; 

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 deverá prever pré-definição da estrutura na cav e, não podendo a mesma 
interferir com os espaços de circulação. 

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.º2817/99 PROC.º N.º 632/99 - (fl - 124) 
De JORGE DE CARVALHO MENDES,  residente em Várzea, freguesia de 

Arrabal, acompanhado de elementos em resposta à notificação efectuada nos termos do 
CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a 
efeito no Lote 1 – Quinta do Seixo - Guimarota, freguesia de Leiria. 

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 do 
indeferimento e, concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 08/11/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura 
do bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º rectificar o projecto ao nível dos pisos superi ores na frente do edifício, 
de modo a cumprir com os alinhamentos previstos no loteamento; 

2.º os lugares de estacionamento encravados deverão  ficar afectos à 
mesma fracção, aquando da constituição da proprieda de horizontal; 

3.º prever de acordo com o previsto no Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, o 
seguinte: 

3.1 controlo da poluição de ar e controlo de fumo n as câmaras corta fogo 
(art.º 17º e art.º 18º); 

3.2 sinalização de segurança (art.º 20º); 
3.3 câmara retentora nas caves de estacionamento (a rt.º 47º); 
3.4 conveniente controle de poluição de ar, de acor do com o disposto nos 

art.º s 26º e 27º; 
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4.º prever a correcta iluminação da sala de condomí nio; 
5.º prever guarda de protecção lateral à rampa de a cesso à garagem; 
6.º apresentar as rectificações acima indicadas, be m como os projectos de 

especialidade no prazo de 180 dias, incluindo proje cto electromecânico de elevador e 
drenagem de águas residuais da cave, devendo os mes mos cumprir com o disposto na 
legislação em vigor; 

7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 800.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-
estruturas públicas susceptíveis de virem a ser det erioradas com a construção e, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2818/99 PROC.º N.º 1065/99 - (fl. - 51) 
De SUPERMERCADOS ULMAR S. A.,  com sede na Rua do Castanheiro, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de ampliação/remodelação de 
instalações comerciais, situadas em Rêgo D’Água, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/11/99, 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  41º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto mereceu parecer desfavorável do Serv iço Nacional de 
Bombeiros (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º não é apresentada declaração do técnico respons ável do projecto do 
edifício inicial, de acordo com o disposto no n.º 5  do art.º 29º do Decreto Lei n.º 445/91, 
de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto  Lei 250/94, de 15 de Outubro; 

3.º deverá garantir a iluminação e ventilação da to talidade dos espaços, de 
modo a dar cumprimento ao disposto no art.º 15º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

4.º o projecto não cumpre com o disposto no Decreto  Regulamentar n.º 
38/97, de 25 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 
1 de Abril, relativamente a: 

4.1 n.º 5 do art.º 12º, devendo prever condutas de exaustão de fumos (self-
service, cozinha e forno); 

4.2 não é indicado o número de utentes sentados e e m pé, afim de se 
verificar o cumprimento do art.º 10º relativamente ao self-service e snack/pastelaria; 

4.3 não se encontra prevista a instalação de wc e v estiários para pessoal 
junto à cozinha de apoio ao self-service e snack/pa stelaria, de acordo com o disposto 
no anexo I, devendo ainda prever lavatório junto à entrada da cozinha, de acordo com o 
disposto no n.º 7 do art.º 12º; 

5.º deverão ainda prever-se 65 lugares de estaciona mento, de acordo com o 
disposto no art.º 68º do Regulamento do Plano Direc tor Municipal; 

5.1 o projecto apresentado não cumpre ainda com o d isposto no Decreto 
Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, Capitulo IV n.º 5, d evendo prever 3 lugares para 
deficientes dimensionados e sinalizados, de acordo com o previsto nos pontos 5.3 e 
5.4 do mesmo Capitulo; 

6.º após rectificação dos aspectos acima indicados,  o projecto carece ainda 
de parecer do Serviço Nacional de Bombeiros, Centro  de Saúde e Veterinário 
Municipal; 
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6.1 deverá ainda esclarecer quanto à área de venda acumulada a nível 
nacional, afim de se verificar o cumprimento do dis posto no Decreto Lei n.º 218/97, de 
20 de Agosto; 

7.º o projecto não cumpre com o disposto no Decreto  Lei n.º 123/97, de 22 
de Maio, relativamente à acessibilidade a deficient es, nomeadamente Capitulo III (1.2 e 
6). 

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

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2819/99 INF. N.º 22/97 - (fl - 56) 
De MARIA BRANCA CHAVES DA SILVA PINHEIRO COSTA DE SOU SA 

BYRNE, residente na Av.ª Poeta Mistral, n.º 4 – 6.º C em Lisboa, referente à reanálise do 
pedido de viabilidade de construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na 
Av.ª José Jardim / Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, freguesia de Leiria. 

A Câmara, tendo analisado o assunto e concordando c om a informação do 
Departamento de Obras Particulares de 14/10/99, del ibera, por unanimidade, considerar 
que a proposta apresentada não é viável, devendo o estudo ser reformulado tendo em 
conta os seguintes aspectos: 

1.º que a solução a apresentar não exceda o índice máximo de construção 
2,5; 

2.º que não seja excedida a cércea de 3 pisos para a Rua Dr. José Jardim, 
devendo os outros 2 pisos serem assumidamente recua dos com o alinhamento pelo 
alçado tardoz do edifício confinante, situado a Nas cente; 

3.º que seja feita a transição entre a cércea do ed ifício proposto e o edifício 
situado a Nascente; 

4.º garantir o cumprimento do art.º 73º do Regulame nto Geral das 
Edificações Urbanas, a eventuais vãos existentes no  confinante da Rua Dr. Manuel 
Magalhães Pessoa; 

5.º garantir o alinhamento da fachada tardoz pelo c onfinante da Rua Dr. 
Manuel Magalhães Pessoa e sem que a empena exceda 1 5,00m de profundidade; 

6.º garantir o alinhamento definido pelas construçõ es existentes em ambas 
as vias; 

7.º garantir que o acesso à cave seja efectuado de nível com a rua dentro 
do lote da construção. 

Mais delibera, que seja dado conhecimento ao requer ente do parecer 
emitido pela Direcção Regional de Educação do Centr o, entidade que deverá ser 
objecto de nova consulta aquando da apresentação do s novos elementos. 

** 

N.º2820/99 INF. N.º 22/99 - (fl - 27) 
De MANUEL LOPES, residente na Rua dos Operários, n.º 7 – Marinheiros, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma proposta de alteração ao Plano de Pormenor 
Leiria Norte, referente ao pedido de viabilidade de construção, a levar a efeito em Serrada do 
Pinhal - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, tendo analisado o assunto, delibera, por maioria, com as 
abstenções dos Senhores Vereadores Dr. Acácio Ferna ndo dos Santos Lopes de 
Sousa, Raul Miguel de Castro, Dr. José da Silva Alv es, os votos a favor dos Senhores 
Vereadores Eng.º Fernando Brites Carvalho, Dr. Vito r Manuel Domingues e Eng.º Pedro 
Lopes Pereira de Faria e os votos contra dos Senhor es Vereadores António José de 
Almeida Sequeira, Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva, e  da Senhora Presidente que 
exerceu o voto de qualidade, não considerar oportun o de momento a introdução de 
correcções às previsões do Plano de Pormenor Leiria  / Norte, sugerindo que a proposta 
seja apresentada pelo requerente em sede do inquéri to público do respectivo Plano de 
Pormenor. 

** 

N.º2821/99 INF. N.º 26/99 - (fl. - 21) 
De CLARISSE DE ASCENSÃO CASIMIRO DA SILVA MATOS PEREI RA, 

residente na Rua Dr. José Alves Correia da Silva, n.º 54, freguesia de Leiria, referente ao 
pedido de viabilidade de construção de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua da 
Malaposta, Lote 5 – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, 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: 

“1.º para o local foi elaborada uma proposta sumári a de ocupação pelo 
Departamento de Urbanismo, com vista à criação de v ias de penetração para um 
desenvolvimento ordenado entre a Rua da Malaposta e  a EM543; 

2.º a falta de loteamento não permite a aceitação d as infra-estruturas 
propostas, em resposta ao n.º 3 do art.º 67º do Reg ulamento do Plano Director 
Municipal e seriam irrealizáveis no caso da requere nte não ser proprietária do terreno 
confinante; 

3.º a solução quer por propor construção à estrema sem haver qualquer 
previsão de continuidade, quer por não demonstrar p reocupação de enquadramento, 
tanto quanto à topografia quanto a alinhamento face  à Rua da Malaposta, considera-se 
não ser aceitável. 

Pelo que analisado o pedido ao abrigo do disposto n o art.º 12º do Decreto 
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto Lei 250/94, de 15 
de Outubro, conclui-se que não se encontra em condi ções se ser viabilizado, 
propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a), b) e d) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei acima mencionado , e art.º 3º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, e ainda por: 

A) falta de 6 lugares de estacionamento a ceder ao domínio público e 
considera-se que não deverão debitar directamente n a via; 

B) a planta à escala 1/1000, não define afastamento s à estrema e a 1/200 é 
incompatível com os limites da propriedade; 

C) não respeitar o alinhamento (mínimo) definido no pa recer dos Serviços 
Prisionais, que consta do processo N.º 396/95 (do q ual deverá ser dado conhecimento). 

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo, qualquer 
proposta será avaliada em função do seguinte: 

I art.º 47º e alínea j) do art.º 3º do Regulamento do PDM, em articulação 
com o art.º 79º do Regulamento Geral das Edificaçõe s Urbanas e, em função da área 
que prova ser proprietário, incluindo qualquer área  a ceder para o alargamento da 
Estrada da Malaposta; 

II reformulação do pedido em função das questões le vantadas; 
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III do parecer dos Serviços Prisionais/Direcção Ger al dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais; 

IV da legislação aplicável : Regulamento do Plano D irector Municipal, 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 
Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, Código Civil (e nomeadamente anexo II do PDM, 
art.º s 14º e 15º do Decreto Lei n.º 66/95 de 8/04,  art.º s 15º e 45º do RGEU). 

** 

N.º2822/99 INF. N.º 83/99 - (fl. - 18) 
De OLIVEIRAS & FERREIRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S LDA,  com 

sede em Santo Antão - Batalha, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco 
habitacional, a levar a efeito na Rua Francisco Pereira da Silva – Cruz d’Areia, freguesia de 
Leiria. 

Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUB RO 
N.º2823/99 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2824/99 PROC.º LOT. N.º 3793/74 
De Álvaro Ferreira, acompanhado de um requerimento de MANUEL DA MOTA , 

residente na Rua Prof. Mota Pinto, n.º 25 em Meirinhas – Pombal, solicitando a alteração ao 
lote 44 do loteamento sito na Quinta da Alçada, freguesia de Marrazes, a qual consiste na 
modificação da configuração do lote (mantendo as áreas definidas no alvará), bem como a 
construção de cave para estacionamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 5.11.99 delibera po r unanimidade, aprovar a 
alteração pretendida para o lote 44 do loteamento e m causa relativamente à 
modificação da sua configuração e, quanto à possibi lidade de construção da cave para 
estacionamento, uma vez que irá adequar a construçã o às necessidades actuais de 
estacionamento face ao Regulamento do Plano Directo r Municipal. 

Quanto ao acesso à cave, deverá o mesmo ser revisto  de forma a não 
ocupar a zona verde pública, sugerindo-se a eventua l utilização de duas caves para 
estacionamento. 

** 

N.º2825/99 PROC.º LOT. N.º 130/79 (fl.255) 
De LITOBRAS-SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICA S LD.ª, 

com sede na Rua do Município, lote H - 3.º B em Leiria, acompanhado de um requerimento 
solicitando a recepção definitiva das obras de infra-estruturas do loteamento situado em 
Madeiras, freguesia de Marrazes, bem como o cancelamento da Garantia Bancária existente. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 2.11.99 delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, o cancelamento da Garantia 
Bancária n.º 1345/82 de Esc. 997.000$00, emitida pe lo Banco Pinto & Sotto Mayor E.P. 
em 29.11.82. 

** 

N.º2826/99 PROC.º LOT. N.º 13/81 (fl.277) 
De Manuel de Jesus Quintino, acompanhado de um requerimento de ADELINO 

FARIA RODRIGUES – CONSTRUÇÃO CIVIL LD.ª, com sede em Caxieira - St.ª Eufêmia, 
referente à alteração ao polígono de implantação da construção no lote 28, do loteamento sito 
em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 5.11.99 delibera, p or unanimidade, aprovar a 
alteração pretendida ao loteamento acima referido, mantendo-se as restantes 
características da construção. 

** 

N.º2827/99 PROC.º LOT. N.º 26/93 (fls.441/445) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em Pocejal 

– Vermoil, solicitando aprovação de uma pequena alteração  ao seu loteamento sito em 
Quinta da Gordalina, na freguesia de Marrazes, a qual consiste na deslocação da entrada das 
garagens do lote 15, passando esta para a fachada Sul. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 29.10.99 delibera p or unanimidade, aprovar as 
alterações apresentadas. 

** 
N.º2828/99 PROC.º LOT. N.º 47/95 (fl.291) 

De JOSÉ DA SILVA SOUSA,  residente em Outeiro da Ranha, Vermoil, 
apresentando um esclarecimento quanto à possibilidade de construção de varandas 
balançadas, bem como corpos de construção balançada (sem aumento de área de 
construção), no seu loteamento sito em Rego Travesso, Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 5.11.99 delibera po r unanimidade, aprovar a 
alteração apresentada. 

** 

ALTERAÇÃO DO CONTRATO 72/93 RELATIVO À PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS PARA A 
EXECUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS PAR A O CONCELHO DE 
LEIRIA 
N.º2829/99 Presente o processo com informação do Departamento de urbanismo respeitante 
ao Contrato de Prestação de Serviços em título, que a seguir se transcreve: 

“A topsistema é a empresa responsável pelo fornecimento ca cartografia do 
concelho de Leiria mas devido a dificuldades parou a sua actividade no domínio da cartografia 
e para minimizar os inconvenientes deste facto acordou com a Cartorumo / Geocart a 
transferência dos respectivos trabalhos. 
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Assim é necessário proceder á cedência da posição contratual da Topsistema 
para a Cartorumo, garantindo que esta ultima assuma as responsabilidade da conclusão dos 
trabalhos em falta. 

Do total dos trabalhos em falta descritos no contrato 72/93, adjudicado à firma 
TOPSISTEMA – Fotogrametria e Cartografia, Ld.ª, em 29 de Julho de 1993 pelo montante 
155.955.056$00 + IVA, faltam entregar parte da escala 1:2.000 e a escala 1:100.000, o 
restante foi entregue e confirmado pelos serviços. 

Da escala 1:2000 e tendo em conta as alterações de áreas pedidas pela câmara 
em ofício 04734 de 18/3/93 faltam entregar 2163 ha respeitantes a Caranguejeira e Maceira 
pelo preço de 5.200$00/ha perfazendo 11.247.600$00, e 358 ha respeitantes a Arrabal, 
Cortes e Souto da Carpalhosa pelo preço de 5.500$00/ha perfazendo 1.969.000$00. 

Da escala 1:10000 falta entregar a totalidade da cartografia pelo preço estipulado 
no contrato de 412.500$00. 

Do contrato anterior existem duas garantias bancárias, a inicial de 21/05/93, n.º 
2853600178 do BCP respeitante ao valor de 5% do total da adjudicação (155.955.056$00 x 
0.05) = 7.797.752$00, que se mantêm inalterada. E a respeitante ao adiantamento de 15% do 
total da adjudicação, de 09/08/93, n.º 2853600282 do BCP (155.955.056$00 x 0.15) = 
23.393.258$40, que a Câmara já aprovou por 2 vezes a redução para 10.179.014$00 e em 
11/03/99 para 2.433.395$00. 

Da garantia Bancária n.º 2853600282 do BCP, já foram feitos os descontos nas 
facturas da totalidade do seu valor devido ao valor dos trabalhos ter aumentado, assim 
poderá ser cancelada. 

Com o novo contrato a empresa CARTORUMO deverá entregar o trabalho em 
falta no valor total de 13.629.100$00 + IVA e fazer uma nova garantia que cubra 5% deste 
valor (13.629.100 x 0.05) = 681.455$00 + IVA, podendo-se assim cancelar a garantia n.º 
2853600178 do BCP contra a entrega desta nova. 

No novo contrato terá que se aprovar, que a entrega dos trabalhos em falta seja 
feita pela Cartorumo, assim como a facturação a emitir seja feita pela Cartorumo, e que os 
pagamentos também devam ser feitos à Cartorumo. 

A Câmara depois de analisar o processo delibera, po r unanimidade; 

1- autorizar o cancelamento da garantia bancária n. º 2853600282, do BCP 
apresentada pela “TOPSISTEMA – Fotogrametria e Cart ografia, Ld.ª. como garante do 
adiantamento que lhe foi concedido, uma vez que já se perfez a dedução respectiva nos 
autos entretanto pagos tendo ficado remanescente o valor de 2.433.395$00. 

2- Pedir parecer à Divisão Jurídica quanto à transf erência nominal do 
contrato N.º 72/93 em nome da “TOPSISTEMA – Fotogra metria e Cartografia, Ld.ª para a 
Firma “CARTORUMO – Cartografia e Serviços, Ld.ª , c onsiderando que ainda não foi 
cumprido até à data, o estabelecido, contratualment e em 29 de Julho de 1993, faltando 
portanto a entrega de trabalhos no valor de 13.629. 100$00 + IVA. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

REPARAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE BARREIROS – AMOR (9 ) T - 20/99. 
N.º2830/99 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 1.868.565$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais a preço de proposta  no valor de 96.915$00 e a preços 
acordados no valor de 1.771.650$00 o que perfaz o t otal de 1.868.565$00 + IVA, devendo 
dar-se conhecimento à firma J. CARREIRA SOARES, CON STRUÇÕES, S.A. 

** 

REMODELAÇÃO DO 1º PISO DO MERCADO MUNICIPAL (ANTIGA  ZONA DE FRUTAS E 
LEGUMES) - 1ª FASE (9) T – 60/99. 
N.º2831/99 Nos termos do art.º 116 do Dec.-Lei n.º 59/99 de 02 de Março, foi presente para 
aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Leiria e a firma FERNANDO SILVA & VIEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - autorizar a celebração do respectivo contrato. 

** 

LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E PROTECÇÃO MARGINAL DA RIBEI RA DOS MILAGRES 
(9) T - 99/99 
N.º2832/99 Retirado. 

** 

PAVIMENTO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DA MACEIRA ( RUA DO SALGUEIRO 
– COSTA, RUA DO ARRIFE – VALE DA GUNHA, RUA DO PARA ÍSO – ARNAL) (9) T - 
107/99. 
N.º2833/99 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 3 do Art.º 47.º e n.º 
1 do Art.º 130 do Dec. Lei N.º 59/99, de 02 de Março, para a execução da empreitada supra, 
foi presente o respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de 
Análise de Propostas, com o resultado do referido concurso. 

Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

- 885 – Construtora do Lena S.A.. 19.769.470$00 + IVA 
- 886 – Matos & Neves, Ld.ª. 11.478.200$00 + IVA 
- 887 – António Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª. 11.591.250$00 + IVA 
- 891 – Manuel da Conceição Antunes 11.553.000$00 + IVA 
- 892 – Construções Pragosa, S.A.. 14.516.500$00 + IVA 
- 894 – CMPR – Construções e Obras Públicas, Ld.ª. 10.725.800$00 + IVA 

 Foram excluídas as firmas António Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª. e Manuel da 
Conceição Antunes, e admitidas todas as outras firmas concorrentes. 

A proposta de mais baixo preço foi apresentada por CMPR – Construções e 
Obras Públicas, Ld.ª ., no montante de 10.725.800$00 + IVA. 
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A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no relatório 
da Comissão de Análise de propostas, delibera por u nanimidade, adjudicar a referida 
empreitada ao concorrente CMPR – Construções e Obra s Públicas, Ld.ª., pelo valor de 
10.725.800$00 + IVA, de acordo com a sua proposta d atada de 99/09/27, devendo dar-
se-lhe conhecimento de que na conta final da obra n ão será processada a importância 
de 25.000$00, referente a “aplicação das medidas re gulamentares de segurança...” por 
se considerar incluída na proposta conforme o previ sto na alínea b) do n.º 2 do art.º 24.º 
do Decreto-Lei 59/99, de 2 de Março. 

Mais delibera, proceder à Audiência Prévia dos Inte ressados em 
conformidade com os artigos 100º e 101º do Código d o Procedimento Administrativo. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

ANIMAÇÃO DE NATAL – MINI-COMBOIO (DA-55-4) 
N.º2834/99 Pelo Senhor Vereador ENG. PEDRO FARIA, foi presente o ofício IV/392 de 
99.09.23. da ACIL a solicitar à semelhança do que aconteceu nas últimas quadras Natalícias, 
apoio para animação nas principais artérias de Leiria. 

A Câmara de acordo com a alínea b) do n.º 4 do art. º 64º da Lei 169/99 de 18 
de Setembro, delibera, por unanimidade apoiar a ACI L – Associação Comercial e 
Industrial de Leiria, no que respeita às despesas d o “Comboio de Natal”, voltar a 
comparticipar com verba idêntica à do ano transacto  e então definida em 80% do custo 
de um dos comboios, ou seja Esc.: 2.400.000$00 bem como autorizar que o mini 
comboio inicie e termine o seu percurso na Praça Ro drigues Lobo, conforme 
solicitado. 

Mais delibera autorizar à semelhança do ano transac to, a recolha dos 
comboios nas oficinas da Câmara. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º2835/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a dez de Novembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 501.354.140$00 sendo de Operações 
Orçamentais 435.832.330$00 e de Operações de Tesouraria 65.521.810$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 18 AO ORÇAMENTO DE 1999 
N.º2836/99 Presente a 18.º Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 280.992 contos. 

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

** 
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ALTERAÇÃO N.º 15 AO PLANO DE 1999 
N.º2837/99 Presente a 15.ª Alteração ao Plano para o corrente ano, importando tanto as 
deduções como os reforços em 265.700 contos. 

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

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RENDAS EM ATRASO – PAGAMENTOS EM PRESTAÇÕES 
N.º2838/99 Presente a carta da Sra. Paula Cristina Ribeiro Nascimento, solicitando a 
anulação da dívida relativa às rendas não pagas e respectivos juros, da casa camarária n.º 9 
que ocupava, sita no Bairro Social da Cova das Faias. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar a ex -rendeira no sentido de 
proceder ao pagamento da dívida relativa às rendas não pagas e respectivos juros, 
durante 5 anos (60 prestações), com início em Janei ro do ano 2000, sendo a 1.ª 
prestação na importância de 9.951$00 e as restantes  59 de 9.200$00. 

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

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

VOTO DE PESAR 
N.º2839/99 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, ao Sr. José Au gusto da Silva, funcionário desta 
Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mulher oc orrido no dia 3 de Novembro de 
1999, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, c oncordar. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ESCOLA EB 2,3/S DE MACEIRA – REFEITÓRIO 
N.º2840/99 Retirado. 

** 

NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA ESPONDILITE ANQUILOSAN TE – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML (DE-18-4) 
N.º2841/99 Presente o Fax do NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA ESPONDILITE 
ANQUILOSANTE , datado de 99.11.03, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML 
(37 lugares), para deslocação dos Associados daquele Núcleo ao Porto, a fim de participarem 
no XI Encontro Nacional a realizar nos dias 13 e 14 de Novembro. 

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

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENOS NOS TERMOS DO 
LOTEAMENTO 37/94, A QUE COUBE O ALVARÁ DE LOTEAMENT O 830/97, SITO EM 
QUINTA DA CASCALHEIRA – MARRAZES, E PERMUTA DE UM L OTE DE TERRENO 
COM A ÁREA DE 225 M2 DESIGNADO POR LOTE D.Z.5.16, P ELO LOTE 37 DA 
URBANIZAÇÃO DO PLANALTO COM A ÁREA DE 348 M2, DELIB ERAÇÃO DE CÂMARA 
N.º 1697 DA REUNIÃO DE 99-06-23. 
N.º2842/99 Na sequência da deliberação de Câmara de  99-06-23, e após apreciação do 
processo, delibera, por unanimidade, nos termos do loteamento 37/94, a que coube o 
alvará 830/97, proceder à transferência de propried ade para o Município, para 
integração no domínio Municipal público, e no domín io Municipal privado a área total 
de 19.655.50 m2. 
Que as cedências deverão ser efectuadas em face do Registo Predial dos terrenos 
loteados do seguinte modo: 

1. a Imobiliária Roda Ld.ª, cede 1660 m2 do art.º 1 711, pelo valor de 
20.000.000$00 ( vinte milhões de escudos ); 

2. António da Conceição Francisco, casado na comunh ão geral com Maria 
Madalena Mota António, e José de Castro Rodrigues, casado na comunhão de 
adquiridos com Maria de Lurdes de Jesus Alves, e Im obiliária Roda Ld.ª, cedem 5171,50 
m2 do art.º 5240, pelo valor de 35.000.000$00 ( tri nta e cinco milhões de escudos ); 

3. Pardal & Ramos Ld.ª, e Fernando Jorge de Oliveir a, casado na 
comunhão geral com Ludovina dos Santos Osório de Ol iveira, e Rogério dos Santos 
Osório, casado na comunhão geral com Bonnefoy Gilbe rte Alberte Felice dos Santos 
Osório, são donos na proporção de ½ para o 1.º e de  ¼ cada para o 2.º e 3.º, e cedem 
7.534 m2 do art.º 1788, pelo valor de 40.000.000$00  ( quarenta milhões de escudos ); 

4. Gasmenfil – Construções e Obras Públicas Ld.ª, c ede 4765 m2 do art.º 
1800, e do art.º 1801, cede 525 m2, pelo valor de 3 0.000.000$00 ( trinta milhões de 
escudos. 

Mais delibera, que da área total de 19.655.50 m2, s ejam integrados no 
domínio público do Município 16.601.50 m2, que se d estina a arruamentos, passeios, 
estacionamentos e zonas verdes, e no domínio privad o do Município a área de 3.054 
m2.  

A Câmara, recebe 1660 m2 do art.º rústico 1.711 – M arrazes descrição 1461 
com inscrição G apresentação trinta e nove de 90-04 -06, de Imobiliária Roda ( domínio 
público e privado )., do art.º 5240 urbano – Marraz es 5171.50 m2 descrição 1192 e 
inscrição G apresentação vinte e oito de 89-04-17, de António da Conceição Francisco e 
mulher, e de José de Castro Rodrigues e mulher e Im obiliária Roda Ld.ª, ( domínio 
público e privado )., do art.º rústico 1788 – Marra zes descrição 1201 com inscrição G 
apresentação dezanove de 89-09-07, de Pardal & Ramo s Lda, e Fernando Jorge de 
Oliveira e mulher, e de Rogério dos Santos Osório, e mulher ( domínio público e 
privado ), do art.º 1800 rústico – Marrazes 4765 m2  descrição 1926 com inscrição G 
apresentação treze de 91-03-18, e de Gasmenfil Cons truções e Obras Públicas, Ld.ª, ( 
domínio público e privado )., e do art.º rústico 18 01- Marrazes 525 m2 descrição 1935 
com inscrição G apresentação vinte e cinco de 91-04 -24, de Gasmenfil Construções e 
Obras Públicas Ld.ª, ( domínio público e privado ).  

Delibera ainda, aprovar o fraccionamento da área ce dida para o domínio 
privado da Autarquia, ( 3054 m2 ) em Lotes de terre no, e proceder aos destaques nos 
termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 5 do D ecreto-Lei 448/91 de 29 de Novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei 334/95 de 28 de Dezembro,  ficando os lotes de terreno, que já 
se encontram devidamente demarcados e a constituíre m prédios distintos, e que ficam 
a constar da seguinte forma: 

Lote – A 
Área = 350 m2 
Confrontações: 
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Norte - Espaço Público 
Sul - Joaquim de Sousa 
Nasc. - Maria José Marques 
Poente - Câmara municipal de Leiria 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz com o N.º 1711 e descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob. N.º 1461; 

Lote – B 
Área = 1315 m2 
Confrontações: 
Norte – Lotes 11 e 12 
Sul – Joaquim Sousa  
Nasc. – Câmara Municipal de Leiria 
Poente – Espaço Público 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz urbana  com o N.º 5240 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob. o  N.º 1192; 

Lote – C 
Área = 250 m2 
Confrontações: 
Norte – Câmara Municipal de Leiria 
Sul – Joaquim Sousa 
Nasc. – Espaço Público 
Poente – António da Conceição 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz urbana  com o N.º 5240 e 
descrito na Conservatória do Registo predial sob. o  N.º 1192; 

Lote – D      -  Z.5.16 
Área = 225 m2 
Confrontações: 
Norte – Espaço Público 
Sul – Câmara Municipal de Leiria 
Nasc. – Espaço Público 
Poente – Câmara municipal de Leiria 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz urbana  com o N.º 5240, e 
descrito na Conservatória do Registo predial sob. o  N.º 1192; 

Lote – E 
Área = 520 m2 
Confrontações: 
Norte – Lote 8 
Sul – Espaço Público 
Nasc. -    “          “ 
Poente – António da Conceição e Espaço Público e Câ mara Municipal de 
Leiria. 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz urbana  com o N.º 5240 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob. o  N.º 1192. 

Lote – F 
Área = 242 m2 
Confrontações: 
Norte – Espaço Público 
Sul – Joaquim de Sousa 
Nasc. – Câmara municipal de Leiria 
Poente – Espaço Público 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz rústic a com o N.º 1788 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob. o  N.º 1201. 

Lote – G  
Área = 107 m2 
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Confrontações: 
Norte – lote 6 
Sul – Lote 8 
Nasc. – Espaço Público 
Poente -     “           “ 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz rústic a com o N.º 1788 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob. o  N.º 1201. 

Lote – H 
Área = 45 m2 
Confrontações: 
Norte – Espaço Público 
Sul – Câmara Municipal de Leiria 
Nasc. -     “            “          “      “ 
Poente – Joaquim Sousa 
Área a destacar do prédio inscrito na matriz rústic a com o N.º 1788 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob. o  N.º 1201. 
Delibera ainda, permutar a parcela designada pela l etra D Lote Z.5.16, com a 

área de 225 m2, com o valor patrimonial de 18.568.7 50$00 ( dezoito milhões quinhentos 
e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta escudo s ) inserida no plano de pormenor 
Leiria Norte, pelo lote 37 da urbanização do Planal to com a área de 348 m2, com o valor 
patrimonial de 13.619.200$00 ( treze milhões seisce ntos e dezanove mil e duzentos 
escudos ) de que é proprietária a Firma Construções  Ponte & Mota Ld.ª, com sede na 
Rua Martél Patrício, N.º 8 R/C Pombal, ao abrigo da  alínea f) do N.º 1 do art.º 64 da Lei 
169/99 de 18 de Setembro. 

Para compensação dos lotes a permutar, deduzindo o custo do projecto ( 
3,5% ), terá a Firma em causa proceder ao pagamento  da importância de 2.349.925$00 ( 
dois milhões trezentos e quarenta e nove mil novece ntos e vinte e cinco escudos ) na 
Tesouraria desta Câmara Municipal, em face à avalia ção efectuada pelo Departamento 
de Urbanismo em 12-01-99. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
N.º2843/99 Presente o protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia de Ortigosa para 
aquisição de mobiliário e equipamento para apetrechar a Extensão de Saúde de Ortigosa, 
que abaixo se transcreve. 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA 

PROTOCOLO 

Objecto: Aquisição de mobiliário e equipamento para  o edifício da Extensão de Saúde 
de Ortigosa 

O edifício da Extensão de Saúde de Ortigosa necessita ser equipada com mobiliário e 
equipamento moderno e funcional, que permita cumprir cabalmente o objectivo de melhoria 
das condições de atendimento e tratamento dos seus utentes, iniciado com as obras de 
ampliação do edifício. 

No Plano de Actividades da Câmara Municipal de Leiria, para 1999 ficou inscrita a 
acção 04.01.02.07 – Ampliação da Extensão de Saúde da Ortigosa (delegação de 
competências na Junta de Freguesia) com a dotação definida de 5.000.000$00, quer para a 
conclusão das obras, quer para a aquisição de mobiliário e equipamentos. 

Esta delegação consagrada em Plano de Actividades para 1999 foi 
concomitantemente autorizada pela Assembleia Municipal no momento de aprovação do 
Plano de Actividades. 
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É celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, 
representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de Ortigosa, 
representada pelo Sr. Presidente da Junta para a “Aquisição de mobiliário e equipamento 
para o edifício da Extensão de Saúde de Ortigosa” , que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1- constitui objecto do presente protocolo a “Aquisição de mobiliário e 
equipamento para o edifício da Extensão de Saúde de Ortigosa”, na freguesia 
de Ortigosa. 

2- compete à Câmara Municipal de Leiria transferir a verba para a aquisição do 
mobiliário até ao montante total de Esc: 2.233.000$00 (dois milhões duzentos 
e trinta e três mil escudos). 

3- no âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Ortigosa 
tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
aquisição dos bens. 

4- a transferência de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de 
Freguesia será efectuada mediante a apresentação das respectivas facturas, 
confirmados por técnicos da Câmara de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal transferência. 

5- As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as 
omissões que se tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre 
as duas entidades. Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-
á a legislação geral e específica.” 

Depois de analisado, a Câmara delibera, por unanimi dade, aprovar o 
protocolo e autorizar o pagamento à Junta de Fregue sia de Ortigosa de todos os 
pedidos de pagamento até ao valor de 2.233.000$00, contra a apresentação de cópia 
autêntica dos documentos de despesa. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

Foram ainda presentes os protocolos que abaixo se transcrevem: 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA  

PROTOCOLO  

DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Construção de um muro no Caminho Municipal  Pedrome-Magueigia, 
Alargamento e Beneficiação da Rua do Pinhal e Const rução de Parque 
Infantil e de Adultos 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
É celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. 
Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, representada pelo 
Sr. Presidente da Junta, para realização das obras “Construção de um muro no Caminho 
Municipal Pedrome/Magueigia, Alargamento e Benefici ação da Rua do Pinhal e 
Construção de Parque Infantil e de Adultos” , que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Construção de um muro no Caminho Municipal 
Pedrome/Magueigia, Alargamento e Beneficiação da Ru a do Pinhal e Construção de 
Parque Infantil e de Adultos” , a levar a efeito na Freguesia de Santa Catarina da Serra.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra a 
competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, assegurando a 
comparticipação do respectivo financiamento, no montante de Esc. 2.500.000$00 (Dois 
Milhões e Quinhentos Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, 

designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 
c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras 

Municipais, no respeito pelos princípios legais que regem a execução de 
empreitadas de obras públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra 
da quantia acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Santa Catarina da 
Serra exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura 
do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 
Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não 
pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra. 
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Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, 
até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE CARREIRA 

PROTOCOLO  

DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Pavimentação da Rua das Faias e Rua do Ri o Liz 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de Carreira tem como prioridade urgente a 
pavimentação da Rua das Faias e Rua do Rio Liz, é celebrado o presente protocolo entre a 
Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de 
Freguesia de Carreira, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“Pavimentação da Rua das Faias e Rua do Rio Liz” , que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Pavimentação da Rua das Faias e Rua do Rio 
Liz”,  a levar a efeito na Freguesia de Carreira.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Carreira a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, assegurando a comparticipação do 
respectivo financiamento, no montante de Esc. 7.850.000$00 (Sete Milhões Oitocentos e 
Cinquenta Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Carreira, designadamente na 

execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b)Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 
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c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras 
Municipais, no respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de 
obras públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Carreira da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Carreira exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
abertura do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 
Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não 
pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Carreira. 

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, 
até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE ARRABAL 

PROTOCOLO 

DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Beneficiação de Arruamentos e Passeios na  Freguesia 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a rede de arruamentos municipal na área da Freguesia de Arrabal 
necessita de beneficiações, que permitam à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal dar 
resposta a problemas de ordem vária cuja resolução se baseia essencialmente na existência 
de infra-estruturas rodoviárias em boas condições é celebrado o presente protocolo entre a 
Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de 
Freguesia de Arrabal, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“Beneficiação de Arruamentos e Passeios na Freguesi a” , que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Beneficiação de Arruamentos e Passeios na 
Freguesia” , nomeadamente a Pavimentação da Rua da Charneca, no lugar de Cardosos, da 
Rua de S. Martinho, no lugar de Arrabal, Rua do Povo, no lugar de Martinela e o calcetamento 
de passeios nos lugares de Arrabal e Várzea, a levar a efeito na Freguesia de Arrabal.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Arrabal a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de Arrabal, 
assegurando a comparticipação do respectivo financiamento, no montante de Esc. 
8.900.000$00 (Oito Milhões e Novecentos Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Arrabal, designadamente na 

execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 
c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras 

Municipais, no respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de 
obras públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Arrabal da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Arrabal exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 
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a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
abertura do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 
Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não 
pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Arrabal. 

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, 
até ao limite permitido pela legislação em vigor. 
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Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE CHAÍNÇA  

PROTOCOLO  

DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Arranjo de Calçada na Rua N.ª Srª de Fáti ma e Rua das Trizias 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de Chainça tem como prioridade urgente o arranjo 
de calçadas na Rua Nª Srª de Fátima e Rua das Trizias, é celebrado o presente protocolo 
entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta 
de Freguesia de Chainça, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“Arranjo de Calçada na Rua Nª Srª de Fátima e Rua d as Trizias” , que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 
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Constitui objecto do presente protocolo o “Arranjo de Calçadas na Rua Nª Srª de Fátima e 
Rua das Trizias” , a levar a efeito na Freguesia de Chainça. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Chainça a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, assegurando a comparticipação do 
respectivo financiamento, no montante de Esc. 4.600.000$00 (Quatro Milhões e Seiscentos 
Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Chainça designadamente na 

execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 
Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras 

Municipais, no respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de 
obras públicas; 

c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Chainça da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Chainça exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
abertura do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula  Quarta  

Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 
Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não 
pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Chainça. 
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Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, 
até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE STª EUFÉMIA  

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Alargamento e Beneficiação da Rua 30 de J unho e Rua de S. Mateus 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de Stª Eufémia tem como prioridade urgente a 
pavimentação das referidas ruas, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal 
de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de Stª 
Eufémia, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra ”Alargamento e 
Beneficiação da Rua 30 de Junho e Rua de S. Mateus” , que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo o “Alargamento e Beneficiação da Rua 30 de 
Junho e Rua de S. Mateus” , a levar a efeito na Freguesia de Stª Eufémia.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Stª Eufémia a competência 
para a realização da obra referida na cláusula primeira, assegurando o respectivo 
financiamento, no montante de Esc. 6.700.000$00 (Seis Milhões Setecentos Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Stª Eufémia, designadamente 

na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 
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c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras 
Municipais, no respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de 
obras públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Stª Eufémia da 
quantia acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Stª Eufémia exercer 
os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
abertura do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 

Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal. 
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 
Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não 
pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 

Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Stª Eufémia. 

Cláusula Sexta 

Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, 
até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

A Câmara, depois de analisar os protocolos em epígr afe, delibera, por 
unanimidade, aprová-los  nos termos da alínea c) do  n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro e submetê-los à Assemblei a Municipal para aprovação em 
conformidade com a alínea s) do n.º 2 do artigo 53º  da referida Lei. 

** 
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CEDÊNCIA DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO DO TEATRO JO SÉ LÚCIO DA SILVA 
N.º2844/99 A “QueVideo” , produtora do programa de televisão “SIC no País do Natal/99”, em 
fax datado de 2 de Novembro, solicita a cedência dos lugares de estacionamento junto do 
Teatro José Lúcio da Silva, local de gravações do programa, entre a tarde do dia 18 de 
Novembro e a noite de dia 19 de Novembro. O espaço pedido, no Largo José Lúcio da Silva e 
na Rua D. Maria Graça Lúcio da Silva, é o necessário para o estacionamento de 3 camiões 
TIR, 1 carro de exteriores, 1 carro gerador e uma frota de 15 veículos ligeiros. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ceder o espaço solicitado pela 
QueVideo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

SUBSÍDIOS 
N.º2845/99 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente a relação referente a 
atribuição de subsídios que abaixo se transcreve: 

“- Associação Literária, Cultural e Recreativa do Picheleiro  750 contos 
(Obras) 

- Sociedade Artística e Musical Pousense – Pousos  60 contos 
(Apoio transporte – Intercâmbio c/Setúbal) 

- Grupo Coral Regional “Verde Pyno” 
(Patrocínio na emissão do Livro “Monografia dos Pinheiros”) 200 contos 

- Sociedade Artística Musical 20 de Julho de St.ª Margarida do Arrabal 300 contos 
(Reforço de apoio ao centenário) 

- ARAL – Associação de Radioamadores do Distrito de Leiria 150 contos 
- Grupo Desportivo e Recreativo de Famalicão 

(Obras) 750 contos 
- Rancho Folclórico “Flores da Primavera 750 contos 

(Obras) 
- Associação Cultural e Desportiva “Igreja Velha” 750 contos 

(Obras)” 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, em conformidade 
com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 1 69/99, de 18 de Setembro, atribuir os 
subsídios acima transcritos. 

** 

DESPESAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
N.º2846/99 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente a nota de despesas 
do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas, durante 
o mês de Setembro, que totaliza o valor de 1.100.923$00. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera, por  unanimidade, transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de 1.100.923$00, referente às despesas 
por cedências para actividades culturais e recreati vas, levadas a efeito no mês de 
Setembro. 

** 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

 ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO P AULO VI 
N.º2847/99 Após análise da proposta de alteração da 2.ª cláusula do protocolo do Pavilhão 
Desportivo Paulo VI, feita pelo Centro Paroquial Paulo VI, em ofício datado de 23 de 
Setembro, entendeu-se concordar com as alterações horárias solicitadas. 

Propõe-se assim que o horário de utilização deste espaço por parte da Câmara 
seja o seguinte: 

- Segundas 17h30 às 23h00 
- Terças  17h30 às 19h30 
- Quartas  17h30 às 23h00 
- Quintas  17h30 às 19h30 
- Sextas  17h30 às 22h00 

Esta alteração horária não implica alteração do valor estabelecido como 
contrapartida para a utilização do Pavilhão. 

A Câmara analisado o assunto delibera, por unanimid ade, aprovar esta 
alteração ao Protocolo. 

** 

PROTOCOLO FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA 
N.º2848/99 Presente o Protocolo que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 

Entre, como Primeira Outorgante: 
SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE LEIRIA  com sede na Quinta do Alçada – Marrazes/Leiria, 
neste acto representada pelos Senhores António Pedro Inês e Joaquim Manuel Pereira 
respectivamente Presidente e Vogal da Direcção; 

Como Segunda Outorgante: 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA , associação de direito privado de 
utilidade pública desportiva, com sede na Rua Padre Estêvão Cabral, n.º 79, salas 214 e 215, 
em Coimbra, pessoa colectiva n.º 500921784, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Coimbra sob o n.º 8, neste acto representada pelo respectivo Presidente José 
Manuel Azenha Teresa; 

Como Terceira Outorgante: 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA , neste acto representada pela sua Presidente Dra. Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa; 

Como Quarta Outorgante: 

JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS  neste acto representada pelo seu Presidente 
Fernando Rodrigues Antunes; 

Como Quinta Outorgante: 

ASSOCIAÇÃO COLUMBÓFILA DO DISTRITO DE LEIRIA  com sede em Quinta do Alçada, 
Leiria, neste acto representada pelo Presidente da Direcção Joaquim Manuel Custódio 
Fernandes Pereira; e , António Pedro Inês: 

Como Sexta Outorgante: 

ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS – DR. CORREIA MA TEUS neste acto 
representada pelo Presidente do Conselho Executivo Dra. Maria Edite Ricardo Monteiro e 
Joaquim Cadima (Mandatados); 
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E, considerando que todas as entidades intervenientes reputam de interesse público a prática 
do desporto columbófilo dadas as suas características desportivas, culturais, educacionais e 
lúdicas, obrigam-se pelo presente protocolo à implantação de um pombal de pombos-correio 
nas instalações da Sexta Outorgante, com vista à implementação daquela actividade 
desportiva, nos termos das seguintes cláusulas: 

I 

A Sexta outorgante obriga-se a: 

a) - proceder à criação do núcleo columbófilo escolar e a promover a sua dinamização; 
b) - ceder espaço adequado à instalação de um pombal; 
c)  designar de entre os seus docentes e pessoal auxiliar responsáveis pelo 

acompanhamento quer do núcleo columbófilo, quer do pombal e respectivos pombos-
correio. 

II 

A Primeira outorgante obriga-se a: 

a) fornecer gratuitamente um relógio constatador; 
b) povoar o pombal com colónia de pombos-correio adequada às suas dimensões e 

iniciativas; 
c) proceder ao acompanhamento técnico da actividade columbófila a desenvolver pelo núcleo 

columbófilo. 

III 

A Segunda outorgante obriga-se a: 

a) fornecer gratuitamente o material necessário para o interior do pombal; 
b) fornecer gratuitamente a ração adequada aos pombos-correio existentes no pombal até ao 

máximo de 500 Kg/ano; 
c) dar apoio técnico e veterinário; 
d) apoiar as acções de promoção da columbofilia a efectuar pela Sexta outorgante e seu 

núcleo columbófilo; 
e) fornecer o projecto para a implantação do pombal. 

IV 

A Terceira outorgante obriga-se a: 

a) proceder gratuitamente à construção do pombal; 
b) apoiar financeiramente o núcleo columbófilo através de dotações mensais no valor de 

20.000$00 à Sexta outorgante destinadas exclusivamente à prática do desporto 
columbófilo e seu desenvolvimento. 

V 

A Quarta outorgante obriga-se a: 

a) apoiar financeiramente o núcleo columbófilo através de dotações anuais à Sexta 
outorgante destinadas exclusivamente à prática do desporto columbófilo e seu 
desenvolvimento. 

VI 

A Quinta outorgante obriga-se a: 

a) Participar na povoação do pombal em conjunto com a Primeira Outorgante; 

b) Apoiar as campanhas de formação e sensibilização para a prática do desporto columbófilo 
que vierem a ser desenvolvidas pelo núcleo columbófilo. 

VII 

Este protocolo é válido até que qualquer das partes o denuncie com a 
antecedência mínima de 60 dias. 
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VIII 

Todas as entidades intervenientes no presente protocolo declaram aceitá-lo nos 
seus precisos termos, comprometendo-se a cumprir como nele de contém.” 

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. 

** 

REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DE SPORTIVO DA 
ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA MATEUS 
N.º2849/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , no seguimento da deliberação 
tomada em reunião de 98/07/08 e depois de submetido à apreciação pública, foi presente o 
Regulamento que abaixo se transcreve: 

“Nota Justificativa 
Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos serviços do 
Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2/3 Dr. Correia Mateus se torna indispensável a fixação 
das normas do seu funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 
autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento a 
Juventude Desportiva do Lis, a União Desportiva de Leiria, o Clube Académico de Leiria, o 
Núcleo Sportinguista de Leiria, o Hóquei Clube de Leiria, a Associação de Andebol de Leiria, 
a Associação Basquetebol de Leiria, a Associação de Patinagem de Leiria, a Cercilei e a 
Escola E. B. 2/3 Dr. Correia Mateus; 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação tomada 
em sua sessão de ................................................, mediante proposta da Câmara Municipal de 
Leiria, deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e 
de utilização do Pavilhão Desportivo da Escola E.B. 2/3 DR. Correia Mateus, e tem como 
normas habilitantes as alíneas e) e f) do n.º 1 do art.º 13º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, conjugadas com a alínea a) do n.º 6 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro e alínea c) do art.º 19º da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto. 

Artigo 2º 

(Gestão, administração e manutenção) 

1. A Câmara Municipal de Leiria é a responsável pela gestão, administração e manutenção 
do Pavilhão Desportivo da Escola E. B. 2/3 DR. Correia Mateus, adiante designado por 
Pavilhão. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 

(Ordem de Prioridades) 

1. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização, de acordo com Protocolo 
celebrado em 24 de Fevereiro e com a  seguinte ordem de prioridades: 
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1.1. HORÁRIO SEMANAL 
Durante período escolares ( De 2ª Feira  a 6ª Feira  das 08.30 às 18.30 Horas)  
De acordo com o ponto 3º do Protocolo celebrado em 24 de Fevereiro de 1997, este 
período é regulamentado pela Escola E. B. 2/3 DR. Correia M ateus.  

Fora de períodos escolares (Feriados, Fins-de-seman a, Férias escolares e Após as 
18.30) 

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 
2º- Treinos e competições por entidades desportivas da Freguesia dos Pousos 
participantes em quadros competitivos federados: 

a)  Sem instalações desportivas próprias; 
b)  Com instalações desportivas próprias; 

3º- Treinos e competições desportivas de escolas da Freguesia dos Pousos, com 
prioridade para a  Escola E. B. 2/3 DR. Correia Mateus.  

4º- Treinos e competições por entidades desportivas do Concelho participantes 
em quadros  competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 
b) Com instalações desportivas próprias; 

5º- Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 
a) Sem instalações desportivas próprias; 
b) Com instalações desportivas próprias; 

6º- Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 
7º- Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 

Concelho; 
8º- Actividades não desportivas. 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 

(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 
a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 
b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Agosto de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 48 horas antes da utilização; 
c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 

praticar, o período horário de utilização, a data de fim da utilização , o número 
previsto de praticantes e nome e contacto telefónico da pessoa responsável 
pelo grupo/equipa utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

3. Se no caso previsto na alínea c) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar o 
Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 72 horas antes, sob 
pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 

(Intransmissibilidade das autorizações) 

O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas e para o efeito que lhe 
foi destinado. 
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Artigo 6º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de utilização 
mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o pagamento, salvo se 
tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a Câmara Municipal. 
2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que se 
refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 
3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à autorização 
de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao montante em 
dívida será acrescida uma multa de 5%. 
4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 
facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 7º 

(Caução)  

1. As entidades utilizadoras, com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 

3. A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 
4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 8º 

(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 

Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave prejuízo, 
ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda que com 
prejuízo dos utentes, devendo para o efeito avisá-los com a antecedência mínima de 24 
horas. 
2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que possível, 
compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída a verba 
entretanto despendida. 
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Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 
situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 
b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais 

nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 
financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 
d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 
e) Não cumprimento do regulamento; 

Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 

Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 
definidas por esta, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 

V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Acesso e Utilização do Pavilhão) 

1. Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes nos recintos desportivos com 
objectos estranhos e/ou calçado  inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar 
o piso e/ou os materiais e os equipamentos lá existentes. 

2. Não é permitida a entrada e permanência de animais. 

Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou deste 
decorrente. 
2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas instalações, de 
utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste regulamento e que 
perturbem o normal desenrolar das actividades e dos serviços administrativos. 
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Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos os funcionários e o(s) 
responsável(s) pela utilização. 
2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 
3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Segurança dos utentes) 

A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 
VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão e/ou zonas 
anexas. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do anexo I a este regulamento. 
3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

1. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a acordar entre as 
partes. 

2. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 
cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 15º, 16º, 17º e 18º do 
Decreto-Lei n.º 270/89, de 18 de Agosto, que contam do anexo III a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações. 
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Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação e eventual alteração, um ano 
após essa data. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de novos regulamentos, considerar-se-á sempre o início 
do ano lectivo e/ou época desportiva do ano respectivo. 

ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 1.500$00 2.500 $00 5.000 $00* 
Metade do Pavilhão 1.000$00   

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 22º 
deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 
 Treinos Competições 

desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.000$00 3.000 $00 6.000 $00* 
Metade do Pavilhão 1.500$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 
c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 

entidades com sede no Concelho de Leiria: 
- Escolas Públicas  
- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 

com idade até 16 anos(inclusive); 
- PSP, GNR, RAL; 

d) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 
- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 

federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 
-      Equipas/Grupos de Deficientes; 
- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 

Leiria; 
- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 

camarária; 
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e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 
 Treinos Competições 

desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 4.000$00 6.000 $00 12.000 $00* 
Metade do Pavilhão 2.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

f)  Os valores de todas as taxas serão acrescidos de 10% sempre que a 
utilização se verificar em horário nocturno (após 17.30 horas); 

2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular:  

 Treinos Competições 
desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 2.250$00 3.750 $00 7.500 $00* 
Metade do Pavilhão 1.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 
 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual: 
 Treinos Competições 

desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 3.000$00 4.500 $00 9.000 $00* 
Metade do Pavilhão 2.250$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 

c) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  
- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 

com idade até 16 anos(inclusive); 
- PSP, GNR, RAL; 

d)  Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 
- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 

federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 
-      Equipas/Grupos de Deficientes; 
- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 

Leiria; 
- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 

camarária; 
 

e) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 
 Treinos Competições 

desportivas sem 
entradas pagas 

Competições 
desportivas com 
entradas pagas 

Pavilhão todo 6.000$00 9.000 $00 18.000 $00* 
Metade do Pavilhão 3.000$00   
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o número 1. do artigo 

22º deste regulamento. 
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f)   Os valores de todas as taxas serão acrescidos de 10% sempre que a 
utilização se verificar em horário nocturno (após 17.30 horas); 

Anexo II 

 (Artigos 15º, 16º, 17º e 18º do Decreto – Lei n.º 270/89, de 18 de Agosto) 
Artigo 15º - Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo a 
estabelecer nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 10º deste diploma; 

b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros produtos 
contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e não 
contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a simples entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o 
decurso de um encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do 
juiz da partida; 

f) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção da 
instalação sonora do clube desportivo; 

g) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes em 
recintos desportivos cobertos; 

h) a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou objectos 
similares; 

Artigo 16º - 1 – Às contra-ordenações previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior 
correspondem coimas de 5.000$00 a 15.000$00, quando praticadas por espectadores, e de 
25.000$00 a 100.000$00, quando praticadas por proprietários ou concessionários. 
2- Às contra-ordenações previstas nas alíneas d), e), f), g) e h) correspondem coimas de 
10.000$00 a 50.000$00. 
3- Aos dirigentes dos Clubes que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de 
distúrbios de qualquer natureza, quando tal não constituir ilícito criminal, é aplicável a coima 
de 100.000$00 a 200.000$00, sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 
4- Aos jogadores, treinadores, médicos, massagistas ou quaisquer empregados dos Clubes 
desportivos que assumirem os comportamentos referidos no número anterior, quando estes 
não constituírem ilícitos criminais, são aplicáveis coimas de 50.000$00 a 100.000$00, sem 
prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 
5- Qualquer indivíduo a que seja aplicada coima por infracção prevista no presente diploma 
poderá ser sujeito a inibição de entrada em recintos desportivos pelo período máximo de dois 
anos. 
Artigo 17º - 1 – O produto das coimas previstas no artigo anterior acresce às verbas afectas, 
nos termos da lei, ao Ministério da Administração Interna para suporte de encargos com o 
policiamento dos espectáculos desportivos e da formação especializada dos elementos das 
forças de segurança na prevenção e controlo das manifestações de violência associada ao 
desporto. 
2- O processamento das contra-ordenações e aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitas ao regime geral do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 
de Outubro. 
3- A instrução dos processos por contra-ordenação cabe à autoridade policial que levantar o 
auto, competindo a aplicação das coimas ao Director-Geral dos Desportos e, nas Regiões 
Autónomas, à entidade regional competente. 
Artigo 18º - O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se 
realizarem em recintos desportivos.” 
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A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Regul amento supra e 
submetê-lo a apreciação da Assembleia Municipal, no s termos da alínea a) do n.º 6 do 
artigo 64º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 53º da  Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 

PROTOCOLO – NATAÇÃO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
N.º2850/99 Retirado. 

** 

APOIOS FINANCEIROS AO UNIÃO DESPORTIVO DE LEIRIA 
N.º2851/99 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

ANIMAÇÃO NOCTURNA 
N.º2852/99 Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, foi presente a proposta que 
abaixo se transcreve: 

“É uma realidade que o cidadão em geral e os jovens, em particular, têm direito à 
diversão, ainda mais quanto o “stress”, motivado pelas vidas profissional ou académica, exige 
momentos de descompressão. 

Em Leiria tem sido evidente o aparecimento de novos locais de animação, numa 
crescente demonstração da dinâmica empresarial existente, o que apraz registar. 

No entanto, quem num determinado momento não adere à diversão terá 
seguramente o direito ao descanso e ao sossego. 

Aliás, o problema da animação nocturna no concelho de Leiria e em especial, na 
própria cidade, tem vindo a assumir ultimamente contornos preocupantes, que suscitam a 
necessidade de uma ampla reflexão e tomada de medidas que interessam a todos, 
inclusivamente aos proprietários dos estabelecimentos que trabalham nessa área. 

O progressivo aumento das queixas relativas ao barulho a horas impróprias, ao 
avolumar dos lixos nas zonas periféricas dos referidos locais de diversão e a associação 
genericamente feita a actos de vandalismo, tornam exigível a antecipação de soluções que 
permitam evitar o agravamento das situações e minimizar o que já se passa, compatibilizando 
os interesses dos empresários, dos clientes e dos moradores. 

São, igualmente, conhecidos tanto o entendimento da Polícia de Segurança 
Pública quanto à nocividade da grande concentração de bares na zona histórica, como o 
interesse da maioria dos empresários em manterem as suas actividades e as iniciativas que 
promovem, dentro da estrita legalidade, na expectativa de uma atitude concertada não só 
com clientes, mas também com a Câmara e com as forças de segurança. A fuga às 
obrigatoriedades legais lesarão o princípio de equidade entre os proprietários dos bares. 

Se considerarmos, ainda, que o Centro Histórico de Leiria é a zona mais crítica 
neste momento e que para a revitalização integral dessa zona o êxito do PROCOM, conforme 
propostas já anteriormente apresentadas por nós e aprovadas por unanimidade, é 
indispensável a criação de condições que convidem à recuperação arquitectónica urgente, de 
modo a fixar residentes, ao contrário do que actualmente se passa com um ambiente 
degradado a levar a uma maior desertificação. 

Po tudo isto e ainda mais tendo em vista a realização próxima, em Leiria, do 
Campeonato Europeu de Futebol de 2004, propomos: 

1- a elaboração, com carácter de urgência, de um Plano de Pormenor para a 
zona da Almuinha Grande, também com os seguintes objectivos: 

a) construção de pavilhões na zona sul destinados a bares, com as 
necessárias insonorizações; 
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b) arranjo paisagístico do rio e zona envolvente, de forma a permitir a 
instalação de grandes espaços de lazer, nomeadamente esplanadas e 
cortinas arbóreas bem estruturadas; 

c) projecção de amplos parques de estacionamento; 
d) eventual aquisição de terrenos confinantes, para emparcelar com os que 

já são propriedade da autarquia; 
2- negociações com os proprietários dos bares actuais, prioritariamente os da 

zona histórica, tendo em vista a sua transferência para a Almuinha Grande, mediante 
arrendamentos favoráveis e estimulantes; 

3- a condição da manutenção da bares em zonas residenciais se restringir aos 
que, dentro dos condicionalismos legais, não colidam com o sossego dos moradores; 

4- que, no entretanto, se ponha em acção o que já foi acordado, em reunião 
anterior entre a CML, o Governo Civil, a PSP e proprietários de bares, com vista à conciliação 
possível entre esta forma de comércio, o lazer e o bem-estar comum.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, proceder ao est udo e análise da 
proposta apresentada. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 
TOPONÍMIA 
N.º2853/99 Pela Comissão de Toponímia foi presente a proposta de atribuição de vários 
nomes para arruamentos na Zona Urbana de Leiria. 

Analisado o assunto a Câmara, delibera, por unanimi dade, concordar com a 
atribuição dos  seguintes Topónimos: 

- Travessa dos Silvas (assim conhecida pelos morado res da zona) na 
Cruz D’Areia 

- Carlos Leonel Sousa Caiado (rua entre saída da Va riante da Barosa e 
Instalações da Empresa Caiado S.A) nas proximidades  da Ponte das 
Mestras 

- Madre Maria Clara do Menino Jesus (Benemérita da Co ngregação das 
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conce ição) continuação 
da Rua dos Romeiros – na Cruz D’Areia 

- Cónego José Galamba de Oliveira (entre a rua D. Joã o Pereira Venâncio 
e a rua Freire Brás de Barros) na proximidade do Se minário Diocesano 
de Leiria 

** 
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: 

- EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL EM MONTE REAL 
- ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DO VAL E DO 

HORTO – AZOIA 
- PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE LEIRIA 
- VOTO DE PESAR 

** 
EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL EM MONTE REAL (9) T - 87/99. 
N.º2854/99 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 3 do Art.º 47.º e n.º 
1 do Art.º 130 do Dec. Lei N.º 59/99, de 02 de Março, para a execução da empreitada supra, 
foi presente o respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de 
Análise de Propostas, com o resultado do referido concurso. 
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Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

- 821 – Construtora do Lena, S.A. 26.738.594$00 + IVA 
- 822 – António Domingues & Filhos, Ld.ª. 24.600.000$00 + IVA 
- 824 – António Emílio Gomes & Filhos, Ld.ª 25.003.826$00 + IVA 
- 825 – CMPR - Construções e Obras Públicas, Ld.ª 16.604.630$00 + IVA 
- 827 – Manuel Gomes António, Ld.ª 25.075.315$00 + IVA 
- 828 – Construções António Leal, Ld.ª 18.727.520$00 + IVA 
- 829 – Cimalha - Construções da Batalha, Ld.ª 24.874.815$00 + IVA 
- 830 – Construções Pragosa, S.A. 30.535.690$00 + IVA 
 foi excluída a firma CMPR - Construções e Obras Públicas, Ld.ª, e admitidas 
todas as outras firmas concorrentes. 

Tendo em conta o critério de adjudicação, verifica-se que a proposta de mais 
baixo preço é cerca de 15% mais elevada que o preço estimado para esta empreitada. 

Submete-se o processo à Câmara Municipal para que esta exerça ou não o direito 
de não adjudicação, conforme  o previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 107º do Dec.Lei 59/99 
de 02 de Março.” 

Por ser urgente, apesar da proposta mais baixa ser superior ao preço base e 
prosseguindo o interesse público que justifica a ex ecução desta obra, a Câmara 
delibera, por unanimidade, nos termos do n.º 1 do a rtigo 132º do Decreto-Lei N.º 59/99, 
de 2 Março, adjudicar a empreitada supra à firma Co nstruções António Leal, Ld.ª pelo 
valor de 18.727.520$00 + IVA por ser a proposta de mais baixo preço.  

** 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DO VALE  DO HORTO – AZOIA 
N.º2855/99 Pelo Sr. Vereador do Pelouro da Juventude e Desporto, foi presente uma petição 
da Associação Recreativa Cultural e Desportiva do Vale do Horto, freguesia de Azoia, no 
sentido da Câmara Municipal emitir parecer quanto ao interesse municipal a manifestar 
relativo à construção de um Polidesportivo descoberto que aquela Colectividade pretende 
levar a efeito naquela localidade para a prática do desporto. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que o Po lidesportivo 
descoberto a levar a efeito pela Associação Recreat iva Cultural e Desportiva do Vale do 
Horto da freguesia de Azoia, é um empreendimento qu e visa a prossecução do 
interesse municipal, delibera, por unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do art.º 
64º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, apoiar aq uela entidade. 

** 

PLANO DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE DE LEIRIA 
N.º2856/99 Presente a acta da reunião do Júri constituído para a apreciação das propostas da 
1.ª Fase do Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a elaboração do Plano de 
Urbanização em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“Aos nove dias do mês de Novembro de mil novecentos e noventa e nove, reuniu 
o Júri constituído para a apreciação das Propostas da 1.ª Fase do Concurso Limitado por 
Prévia Qualificação para a elaboração do Plano de urbanização de Cidade de Leiria nomeado 
por deliberação de 07/07/99, tendo como Presidente e representante dos eleitos da Câmara 
Municipal de Leiria o Senhor Vereador Engenheiro Fernando Brites de Carvalho e como 
vogais os Senhores Arquitecta Maria Cristina Miguens Gil, Arquitecto António Veiga Moreira 
de Figueiredo, Engenheiro António Batista da Costa e Arquitecta Maria Vitória Baena Turmo 
Mendes. 
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O Júri conforme estabelece o Programa de Concurso procedeu ao exame formal 
das candidaturas apresentadas à 1.ª Fase relativas à Pré-qualificação, nos termos do Artigo 
11º do Decreto-Lei 197/99 de 8/6, não tendo havido rejeição liminar nos termos do n.º 2 do 
Artigo 11º do mesmo diploma sendo as seguintes as candidaturas conforme registo de 
entrada: 

1- C.P.U. Projectos e Consultores 

2- P.R.U. – Consultores em Planeamento Regional e Urbano, Ld.ª 

3- GIPP – Gestão Integrada de Projectos e Planeamento 

4- GITAP – Gabinete de Estudos e Projectos, S.A. 

5- PLURAL – Planeamento Regional e de Transporte, Ld.ª 

6- PAL – Planeamento e Arquitectura, Ld.ª 

7- PAZ RAFAEL – Arquitectos 

8- OA – Oficina de Arquitectura 

9- VENTURA DA CRUZ – Planeamento 

Analisadas as candidaturas e após solicitação de documentação em falta nos termos do n.º 3, 
4 do Artigo 11º do Decreto-Lei 197/99 de 8/6, o Júri deliberou excluir a candidatura 
apresentada por PAZ RAFAEL, Arquitectos de acordo com a alínea b) do n.º 5 do artigo 11º 
do diploma referido, por não terem apresentado todos os documentos exigidos na alínea c) do 
ponto 12.1 do Projecto de Concurso. 
Procedeu-se à apreciação e selecção das restantes candidaturas, nos termos dos critérios 
estabelecidos no ponto 7.21 do Programa de Concurso. 
Verificando-se que todas elas comprovam ter as condições necessárias e exigidas tendo o júri 
procedido à ordenação dos concorrentes de acordo com os critérios de selecção 
estabelecidos no ponto 7.21 nomeadamente: 

- PLURAL – Planeamento Regional e de Transportes, Ld.ª 

- VENTURA DA CRUZ – Planeamento 

- GITAP – Gabinete de Estudos e projectos, S.A. 

- OA – Oficina de Arquitectura 

- GIPP – Gestão Integrada de projectos e Planeamento 

- PAL – Planeamento e Arquitectura, Ld.ª 

- C.P.U. – Projectos e Consultores 

- P.R.U. – Consultores em Planeamento Regional e Urbana Ld.ª 

Em face das candidaturas apresentadas e seleccionadas o Júri considera que todos poderão 
ser convidados a apresentar propostas relativas à 2.ª Fase nos termos do Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

VOTO DE PESAR 
N.º2857/99 A Câmara Municipal de Leiria, aprovou, p or unanimidade, um voto de 
profundo pesar, pelo falecimento do Sr. José Manuel  Da Silva Nobre, Secretário da 
Junta de Freguesia de Coimbrão, ocorrido no dia 6 d e Novembro de 1999. 
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CMLeiria/Acta n.º 43 

01849-(56) 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

__________________________ 


