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ACTA N.º 42 
Aos três 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 

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 Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral.. 

** 

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

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador ANTÓNIO JOSÉ DE 
ALMEIDA SEQUEIRA , não esteve presente. 

** 

O Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA ALVES  chegou eram quinze horas, 
estando a reunião na deliberação N.º2725/99. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.10.20., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

PONTO NÚMERO UM 

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

1120/93 VIRGÍLIO JORGE DA PONTE 
833/94 CONSTRUÇÕES COELHO E FERREIRA, LD.ª 
876/96 ROMÃO E FERREIRA, LD.ª 

1490/97 MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA 
187/98 JOSÉ RODRIGUES 
190/98 JOSÉ RODRIGUES 
191/98 JOSÉ RODRIGUES 
192/98 JOSÉ RODRIGUES 
195/98 JOSÉ RODRIGUES 
288/98 JOSÉ RODRIGUES 
289/98 JOSÉ RODRIGUES 
290/98 JOSÉ RODRIGUES 
295/98 JOSÉ RODRIGUES 
296/98 JOSÉ RODRIGUES 
607/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
608/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
609/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
802/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
803/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
804/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
805/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
806/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

1199/98 ELÍSIO DOMINGUES MARQUES 
1466/98 REIS & TORCATO – CONSTRUTORES, LD.ª 

153/99 JOEL RODRIGUES FILIPE DUARTE 
646/99 JOSÉ CARREIRA ESTRADA 

1016/99 LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
1017/99 LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
1040/99 OLGA MARIA QUINTA LOPES SILVA 
1318/99 LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
1319/99 LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO N.º : 

71/98 ANTÓNIO JORDÃO PINHEIRO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

203/90 FRANCISCO GOMES 
9/99 MARIA CELESTINA PIRES FERREIRA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º: 

52/81 JOSÉ ANTÓNIO COELHO MENDES 
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15/83 LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
36/88 ASSOCIAÇÃO BATISTA DO EVANGELISMO 

7/90 ANTÓNIO DE JESUS FONSECA 
12/97 IMOBILIÁRIA MEMORIENSE LD.ª E OUTROS 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

T 91/93 ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA RESTAURAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 
APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA E PROPOSTA DE 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA OBRA – 
1.ª FASE 

T 194/98 PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL DESDE 
A E.N. 113 ATÉ AO INFANTÁRIO – POUSOS – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

T 102/99 REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA 
ROTUNDA (L22) DA AV. CIDADE MARINGÁ COM A RUA CAPITÃO 
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE E AV. 25 DE ABRIL – ACTAS DAS 
COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 103/99 REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA 
ROTUNDA DA AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO COM A RUA 
ADELINO A. DA COSTA E AV. D. JOÃO III – LEIRIA – ACTAS DAS 
COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 560/90 LIGAÇÃO DA E.N. 350 À E.N. 113 – ENTRE PALMEIRIA E CARDOSOS – 
1.º TROÇO – RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA DE 
99.09.29 

PONTO NÚMERO SEIS 

TT 27/99 EM QUE É REQUERENTE LUÍS FILIPE PONTES MORAIS 
(REPRESENTADO POR ADVOGADO, DR. BRANQUINHO CRESPO). 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
DECORRENTES DE QUEDA NUM SUMIDOURO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
SEM GRELHA DE PROTECÇÃO. REQUERIMENTO APRESENTADO EM 
SEDE DE AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS (DILIGÊNCIAS 
COMPLEMENTARES) 

PONTO NÚMERO SETE 

- XV JORNADAS DE CLÍNICA GERAL – MEDICINA FAMILIAR DO DISTRITO DE LEIRIA 
– PEDIDO DE APOIO 

- SMAS – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2000/2003 

PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO NOVE 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 
- PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD.ª 

PONTO NÚMERO DEZ 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS – REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 1 N.º 6 DE LEIRIA – CRUZ D’AREIA – REFEITÓRIO 
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- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTAS N.º S 2, 3, 4, 5 E 6 DA COMISSÃO 
INSTALADORA 

- ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE – CARANGUEJEIRA – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
- SUBSÍDIOS 
- NOITES DE JAZZ 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ALTERAÇÃO AOS APOIOS DO P.A.A.D. (1999/2000) 
- P.A.A.D. (CERCILEI) 
- JOGO PORTUGAL / SUIÇA (SELECÇÃO NACIONAL FEMININA) 
- PROJECTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA 
- ABERTURA DE CONCURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO 

DA BAJOUCA 
- REGULAMENTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA E.B. 2,3 DR. CORREIA 

MATEUS 
- AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO 

EM SOUTO DA CARPALHOSA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROCESSO DISCIPLINAR DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA – 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

** 

REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

N.º2725/99 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

O munícipe Dr. Manuel da Fonseca Carreira , embora inscrito, não compareceu. 
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O proprietário do estabelecimento “Adro Bar” , situado na Rua D. Sancho I, 
freguesia de Leiria, veio solicitar à Câmara a revisão da deliberação referente ao pagamento 
da limpeza no espaço exterior circundante nos dias em que há música ao vivo. 

Considera o valor que está a ser cobrado pela STL excessivo (11.250$00 + IVA) 
porque o estabelecimento de que é proprietário labora à porta fechada, tendo um porteiro 
que controla as saídas dos clientes, não provocando por isso o aumento do lixo que 
justifique esta medida. Na sua opinião há cafés que fazem mais lixo do que os bares e não 
estão sujeitos a este pagamento, assim como existem bares que têm musica ao vivo mas, 
como não pedem a licença, também não estão sujeitos ao pagamento. 

Informou ainda que se não for revista esta decisão provavelmente terá que 
deixar de fazer a música ao vivo, pois a Câmara já só permite a música ao vivo às sextas, 
sábados e vésperas de feriados, o que prejudica o negócio. Sendo Leiria uma cidade capital 
de distrito não se justifica esta medida. Com espectáculos a meio da semana atrair-se-ia 
mais pessoas. 

A Senhora PRESIDENTE informou que o deferimento da licença acidental de 
recinto é condicionado à limpeza do espaço exterior circundante a expensas dos 
requerentes e que do mesmo são sempre informados, podendo os requerentes contestar ou  
não efectuar os espectáculos de música ao vivo. A medida é genérica e não se poderá 
actuar de forma casuística.  

O assunto será reapreciado pela Câmara. 

A munícipe Filomena da Silva Parente  veio novamente perante a Câmara pedir 
a resolução do seu problema quanto ao ruído causado por uma empresa de transformação 
de plásticos pois já teve uma reunião com a DRAC e o Sr. Vereador Eng. Pedro Faria, na 
Câmara, na qual foi estipulado um prazo para a empresa encerrar à noite, o que não se 
verificou até à data, continuando a empresa a laborar à noite, não acatando as ordens tanto 
da Câmara como da DRAC. 

O Senhor Vereador ENG.º PEDRO FARIA  informou que a DRAC já contactou 
algumas vezes a Câmara para saber do andamento do processo. 

A empresa ainda não mudou para o loteamento industrial para onde se deverá 
mudar, porque ainda não está em condições, mas quando estiver, a empresa transfere-se 
tanto que já tem na Câmara um pedido de licenciamento. 
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O que é preciso é a garantia de que não trabalha à noite, pois essa é uma 
condicionante intransponível. 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (1) 

N.º2726/99 Pelo Sr. Vereador RAUL CASTRO  foi apresentada a seguinte questão: 

Face à polémica das Licenças Acidentais, parece-lhe que o Executivo, no caso 
das Licenças para os bares, está a confundir o que é feito no interior e no exterior dos 
mesmos, pelo que, na sua opinião, dever-se-ia estudar o assunto. 

O Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  afirmou que existe realmente injustiça 
em relação aos bares clandestinos ao aproveitarem abusivamente o cumprimento dos 
normativos dos que estão legais. 

A Senhora PRESIDENTE sugeriu que se enviasse ao bar um ofício a informá-lo 
da hipótese de solicitar à entidade competente um licenciamento permanente para 
espectáculos musicais. 

** 

N.º2727/99 Pelo Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foi apresentada a seguinte questão: 

Tem conhecimento que ainda existe uma certa confusão na questão do ponto, 
pelo que gostava de saber se da parte das chefias houve algum esclarecimento sobre o 
regulamento. 

Também gostaria de saber se o pessoal que nas suas instalações de trabalho 
não tem bar, pode sair para lanchar.  

Quanto à funcionária que lhes está a dar apoio gostaria de saber quem é que 
justifica a saída quando tem que fazer trabalho externo. 

O Sr. Director do Departamento da Administração Geral informou que quanto 
às duvidas que ainda existem sobre a forma de aplicação do regulamento do relógio de 
ponto que são do seu conhecimento estão sanadas. Os respectivos chefes de secção 
informaram os funcionários. 

Quanto à saída de funcionários nos serviços que não estão equipados com bar 
são poucos os casos mas está salvaguardado o direito de fazerem uma pausa para o 
lanche, nomeadamente fora das instalações. 

Quanto à funcionária que lhes está a dar apoio, visto que os senhores 
vereadores não têm funções atribuídas, as autorizações para serviço externo deverão ser 
visadas pela chefia respectiva. 

** 
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N.º2728/99 Pelo Sr. Vereador DR. JOSÉ ALVES foi apresentada a seguinte questão: 

Pretende saber porque motivo não foi ninguém representar o Município à 
inauguração do Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Leiria. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou que o que tem para dizer é o 
que saiu na comunicação social, não tendo mais nada a acrescentar. Mais afirmou não 
perceber porque é que se fez a inauguração num período em que não estaria a Sra. 
Presidente. 

O Sr. Vereador DR. JOSÉ ALVES  perguntou se a Senhora Presidente não tinha 
sido convidada para a inauguração e se não informou a Junta de Freguesia de Leiria da sua 
ausência.  

A Senhora PRESIDENTE, respondeu que lhe tinha sido comunicado que a 
inauguração seria no dia 30 de Outubro e que informou que não estaria presente porque iria 
estar no Japão, não tendo a Junta de Freguesia manifestado vontade de alterar a data, mas 
que para todos os efeitos e nas suas ausências há um Vice-Presidente. 

** 

INFORMAÇÃO 

N.º2729/99 A Senhora PRESIDENTE solicitou a todos os vereadores que apresentassem as 
suas ideias e propostas para a elaboração do Plano de Actividades de 2000, 
salvaguardando, no entanto, que a sua inscrição no Plano ficará condicionada ao orçamento 
de funcionamento e aos projectos com execução em 1999 e 2000, sendo oportunamente 
fornecidos os referidos elementos. 

** 

N.º2730/99 Pelo Sr. Vereador DR. PAULO RABAÇA , foram dadas as respostas às questões 
colocadas pelo Sr. Vereador RAUL CASTRO na deliberação N.º2574/99, de 13 de Outubro. 

“1- Está a ser pensada a criação de uma estrutura empresarial (mista ou Municipal) para 
gerir todo o processo. 

2- Prevê-se o financiamento do Estado, Município, empresas e sector financeiro. 

3- Até à realização do Euro 2004, o espaço livre da Zona Desportiva será destinada a 
estacionamento, pelo que não poderão ser construídas quaisquer infra-estruturas 
desportivas. 

4- As que estão previstas no Plano de Estruturas da Rede Viária mais as que resultarem 
dos estudos de pormenor que estão em curso de forma a optimizar as ligações à Zona 
Desportiva. 

5- Espaços verdes, sociais e culturais que estão previstos (Jardim da Nova Leiria, Mercado 
de Santana, Museus). 

6- É uma área da responsabilidade do Governo. 

7- Segundo dados da Comissão Regional de Turismo o número de camas será duplicado 
até à data.” 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º2731/99 PROC.º N.º 1120/93 - (fl - 124) 
De VIRGILIO JORGE DA PONTE, residente em Rua de Leiria, Tojeira – S. 

Simão de Litém, acompanhado de uma exposição referente ao indeferimento do projecto de 
arquitectura de legalização da ampliação de um edifício destinado a armazém, situado em 
Moitas Altas - Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2732/99 PROC.º N.º 833/94 - (fl - 167) 
De CONSTRUÇÕES COELHO & FERREIRA, LDA, com sede na Rua dos 

Coelhos, n.º 56 – Segodim, freguesia de Monte Real, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de legalização das alterações levadas a efeito numa moradia 
bifamiliar, situada na Rua António Pereira Pascoal – Praia do Pedrógão, freguesia de 
Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, devendo  apresentar projectos 
complementares rectificados, no prazo de 180 dias. 

Mais delibera informar, que caso pretenda e execuçã o dos muros de 
vedação, deverá requerer o seu licenciamento e apre sentar projecto dos mesmos. 

** 

N.º2733/99 PROC.º N.º 872/96 - (fl - 407) 
De ROMÃO & FERREIRA LDA, com sede em Alcaidaria, freguesia de 

Reguengo do Fétal, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
bloco habitacional e comercial, situado no Lote 2 – Vale Grande - Telheiro, freguesia de 
Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, devendo apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 
dias. 

** 

N.º2734/99 PROC.º N.º 1490/97 - (fl - 142) 
De MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA, residente na Av. 

Combatentes da Grande Guerra, n.º 34-1.º, freguesia de Leiria, acompanhado da 
informação n.º 107/99, prestada pela Divisão Jurídica em 22.10.99, referente à remodelação 
de um edifício sito no Largo Marechal Gomes da Costa, n.ºs 57 e 59, em Leiria. 

Retirado, agendar para a próxima reunião. 

** 
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N.º2735/99 PROC.º N.º 187/98 - (fl - 178) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av.ª 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua S. 
António, Lote 17, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento, onde se insere a construção; 

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

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

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

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

** 

N.º2736/99 PROC.º N.º 190/98 - (fl - 185) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua S. 
António, Lote 20, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento, onde se insere a construção; 

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

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

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

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

** 
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N.º2737/99 PROC.º N.º 191/98 - (fl - 181) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua S. 
António, Lote 21, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento, onde se insere a construção; 

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

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

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

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

** 

N.º2738/99 PROC.º N.º 192/98 - (fl - 185) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua S. 
António, Lote 22, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento, onde se insere a construção; 

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

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

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

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

** 
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N.º2739/99 PROC.º N.º 195/98 - (fl - 175) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua S. 
António, Lote 25, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento, onde se insere a construção; 

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

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

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

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

** 

N.º2740/99 PROC.º N.º 288/98 (fl - 205) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura/licenciamento de uma moradia, 
sita na Rua de S. António, Lote 28, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida e autorizar 
o respectivo licenciamento, devendo previamente à e missão da licença, apresentar 
Certidão da Conservatória actualizada. 

** 

N.º2741/99 PROC.º N.º 289/98 (fl - 205) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura/licenciamento de uma moradia, 
sita na Rua de S. António, Lote 29, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida e autorizar 
o respectivo licenciamento, devendo previamente à e missão da licença, apresentar 
Certidão da Conservatória actualizada.  

** 
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N.º2742/99 PROC.º N.º 290/98 (fl - 205) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura/licenciamento de uma moradia, 
sita na Rua de S. António, Lote 30, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida e autorizar 
o respectivo licenciamento, devendo previamente à e missão da licença, apresentar 
Certidão da Conservatória actualizada. 

** 

N.º2743/99 PROC.º N.º 295/98 (fl - 204) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura/licenciamento de uma moradia, 
sita na Rua de S. António, Lote 35, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida e autorizar 
o respectivo licenciamento, devendo previamente à e missão da licença, apresentar 
Certidão da Conservatória actualizada. 

** 

N.º2744/99 PROC.º N.º 296/98 (fl - 205) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, Memória, 

referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura/licenciamento de uma moradia, 
sita na Rua de S. António, Lote 36, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida e autorizar 
o respectivo licenciamento, devendo previamente à e missão da licença, apresentar 
Certidão da Conservatória actualizada.  

** 

N.º2745/99 PROC.º N.º 607/98 - (fl - 86) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 1 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2746/99 PROC.º N.º 608/98 - (fl - 79) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 2 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

Retirado. 

** 
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N.º2747/99 PROC.º N.º 609/98 - (fl - 79) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 3 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2748/99 PROC.º N.º 802/98 - (fl - 75) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 4 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2749/99 PROC.º N.º 803/98 - (fl - 73) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 5 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2750/99 PROC.º N.º 804/98 - (fl - 75) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 6 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2751/99 PROC.º N.º 805/98 - (fl - 80) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 7 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2752/99 PROC.º N.º 806/98 - (fl - 78) 
De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, n.º 25 – A, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 8 – Barriscos - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 
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N.º2753/99 PROC.º N.º 1199/98 (fl - 52) 
De ELÍSIO DOMINGUES MARQUES,  residente na Rua Hirondino Guerra 

Domingues n.º 1057, freguesia de Carvide, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito na Rua de Leiria, Lote 3, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, na sequência da deliberação tomada em reu nião de 07/07/99 e, 
depois de analisar o assunto, tendo em conta a info rmação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 05/07/99, del ibera, por unanimidade, indeferir 
a pretensão ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto 
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 10/03/99, 
transmitida através do ofício n.º 2525 de 22.03.99,  desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2754/99 PROC.º N.º 1466/98 - (fl - 75) 
De REIS & TORCATO – CONSTRUTORES LDA, com sede na Rua Padre 

Marques de Oliveira, n.º 37 – Ulmeiro, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao 
pedido de reanálise do projecto de arquitectura um bloco habitacional, a levar a efeito no 
Lote 11 – Cruz D’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º indicar no corte apresentado, a cota da cave de  acordo com o disposto 
no loteamento; 

2.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, devendo os mesmos cumprir com o disposto n a legislação em vigor; 

3.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  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2755/99 PROC.º. N.º 153/99 - (fl. - 38) 
De JOEL RODRIGUES FILIPE DUARTE,  residente na Rua Dr. José Gonçalves, 

n.º 61 – 7º Dt.º “B”, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/10/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

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

1.º falta de destaque ou loteamento, dado existir o utra moradia na 
propriedade e o assunto não ter sido resolvido no p rocesso n.º 1131/89, e ainda por 
incompatibilidade com a área da Certidão da Conserv atória do Registo Predial; 

2.º não respeitar o alinhamento proposto pelo proce sso Inf. 22/94 (não 
estando a mesma válida), nem o alinhamento da const rução confinante a Norte; 
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3.º a volumetria considerar-se desenquadrada, propo ndo-se que faça 
apenas 3 pisos e cobertura sem mansardas no corpo j unto à estrada e também por 
não ser um edifício de gaveto, não poderá respeitar  o art.º 59º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, para iguais circunstâncias  de ocupação do confinante; 

4.º o sótão não reunir condições para habitação fac e ao n.º 2 do art.º 69º e 
art.º 73º do Regulamento Geral das Edificações Urba nas, propondo-se que seja 
destinado apenas a arrumos sem instalações sanitári as, face ao art.º 80º do mesmo 
Regulamento; 

5.º não prever impasse de acordo com a alínea c) do  n.º 3 do art.º 46º do 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

6.º deverá melhorar a situação do passeio e estacio namento junto á via. 

** 

N.º2756/99 PROC.º N.º 646/99 - (fl - 128) 
De JOSÉ CARREIRA ESTRADA, residente na Rua Principal n.º 40, Lavegadas, 

freguesia de Monte Redondo, solicitando a isenção do pagamento da taxa na importância de 
Esc. 44.570$00, referente à emissão do Alvará de Licença para a construção de uma 
moradia, a levar a efeito em Lavegadas, freguesia de Monte Redondo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, isentar 
do pagamento da taxa na importância de Esc. 44.570$ 00, devida pela emissão do 
Alvará de Licença para a construção da moradia acim a referida, com base no disposto 
no Artigo 5º da tabela de taxas e licenças em vigor  neste Município, dado tratar-se de 
uma pessoa considerada pobre, conforme prova a info rmação prestada pela Junta de 
Freguesia de Monte Redondo anexa ao processo. 

** 

N.º2757/99 PROC.º. N.º 1016/99 - (fl. - 49) 
De LUSODOMUS - Empreendimentos Imobiliários S.A.,  com sede em 

Loteamento Vale Grande, Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Loteamento Vale Grande, Lote 62, 
Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, 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 art.º 17º do Decr eto Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei 2 50/94, de 15 de Outubro, 
verifica-se que: 

1.º o lote encontra-se hipotecado. 
2.º os alçados e os cortes apresentados não indicam  a topografia original 

do terreno, assim como não representam os arruament os e arranjos exteriores 
adjacentes, com indicação de cotas altimetricas em valor absoluto. 

3.º o projecto não prevê caminhos de evacuação na c obertura, conforme 
previsto no Art.º 38º do Decreto-Lei 64/90 de 21 de  Fevereiro. 

4.º o projecto não cumpre com o disposto no Art.º 1 360º do Código Civil, 
relativamente às varandas. 

5.º na escada para a cave a porta de acesso ao r/c deveria abrir para o hall 
de entrada, assim como a porta de acesso ao r/c da escada de acesso aos pisos 
habitacionais, conforme previsto na alínea e) do Ar t.º 32º e alínea a) do Art.º 34º do 
Decreto-Lei 64/90 de 21 de Fevereiro. 

6.º o acesso ao interior do edifício não está devid amente compatibilizado 
com o arruamento e passeio adjacentes. 
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7.º o projecto não indica a localização das ventila ções das escadas de 
acesso à cave, assim como de câmaras corta-fogo e p atamares de distribuição nos 
pisos habitacionais. 

8.º o projecto não prevê câmara retentora na cave d e acordo com o Art.º 
47º do Decreto-Lei 66/95 de 8 de Abril. 

9.º o termo de responsabilidade não está de acordo com a Portaria 1115-
A/94 de 15 de Dezembro. 

10.º a superfície habitacional descrita no requerim ento não corresponde ao 
projecto apresentado. 

11.º a pré-definição da estrutura nas caves condici ona uma 
utilização/concepção dos espaços de circulação e ma nobra das garagens, de forma 
funcional. 

12.º não está prevista no projecto iluminação da sa la de condóminos, de 
acordo com o Art.º 71º do Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas 

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

** 

N.º2758/99 PROC.º. N.º 1017/99 - (fl. - 48) 
De LUSODOMUS – Empreendimentos Imobiliários S.A.,  com sede em 

Loteamento Vale Grande, Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Loteamento em Vale Grande, Lote 
63, Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, 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 Art.º 17º do Decr eto Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei 2 50/94, de 15 de Outubro, 
verifica-se que: 

1.º o lote encontra-se hipotecado. 
2.º os alçados e os cortes apresentados não indicam  a topografia original 

do terreno, assim como não representam os arruament os e arranjos exteriores 
adjacentes, com indicação de cotas altimétricas em valor absoluto. 

3.º o projecto não prevê caminhos de evacuação na c obertura, conforme 
previsto no Art.º 38º do Decreto-Lei 64/90 de 21 de  Fevereiro. 

4.º o projecto não cumpre com o disposto no Art.º 1 360º do Código Civil 
relativamente às varandas. 

5.º na escada para a cave, a porta de acesso ao r/c  deveria abrir para o hall 
de entrada, assim como a porta de acesso ao r/c da escada de acesso aos pisos 
habitacionais, conforme previsto na alínea e) do Ar t.º 32º e alínea a) do Art.º 34º do 
Decreto-Lei 64/90 de 21 de Fevereiro. 

6.º o projecto não indica localização das ventilaçõ es das escadas das 
caves, assim como de câmaras corta-fogo e patamares  de distribuição nos pisos 
habitacionais. 

7.º o projecto não prevê câmara retentora na cave d e acordo com o Art.º 
47º do Decreto-Lei 66/95 de 8 de Abril. 

8.º o termo de responsabilidade não está de acordo com a Portaria 1115-
A/94 de 15 de Dezembro. 

9.º a superfície habitacional descrita no requerime nto não corresponde ao 
projecto apresentado. 
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2759/99 PROC.º N.º 1040/99 - (fl – 21-A) 
De OLGA MARIA QUINTA LOPES SILVA, residente Rua de Madrid, n.º 149 – 

1º Esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura um anexo de apoio à 
habitação e muro, a levar a efeito na Rua das Oliveiras - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do anexo e muro acima referidos, 
devendo apresentar cálculo de estabilidade no prazo  de 180 dias. 

** 

N.º2760/99 PROC.º N.º 1318/99 - (fl - 56) 
De LUSODOMUS - Empreendimentos Imobiliários, S.A., com sede em 

Loteamento de Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura um bloco habitacional, a levar a efeito no Loteamento Vale Grande, Lote 67, 
Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias, duas colecções  completas com a 
arquitectura corrigida nos seguintes aspectos: 

a) Alçados e cortes com indicação de perfis de arru amentos, arranjos 
exteriores e muros de suporte devidamente cotados, assim como indicando perfis 
originais do terreno de forma esclarecedora da adeq uação do edifício à topografia 
envolvente; 

b) prever caminhos de evacuação na cobertura, confo rme previsto no 
Art.º 38º do Decreto-Lei 64/90 de 21 de Fevereiro; 

c) dar cumprimento ao disposto no Art.º. 1360º do C ódigo Civil, 
relativamente às varandas; 

d) indicar a localização das ventilações das escada s, câmaras corta-
fogo, patamares de distribuição nos pisos habitacio nais, assim como exaustão de 
fumos de cozinhas e lareiras; 

e) referir na memória descritiva e indicar no proje cto câmara 
retentora conforme previsto no Cap. XII do Decreto- Lei 66/95, de 8 de Abril; 

f) termo de responsabilidade de acordo com a alínea  g) do Anexo IV 
da Portaria 1115-A/94, de 15 de Dezembro; 

g) reformular câmaras corta-fogo nas caves, de form a a evitar a 
sobreposição dos espaços necessários para utilizaçã o das portas de acesso às 
referidas câmaras; 

h) reformular na escada para a cave, a porta de ace sso ao r/c, 
devendo esta abrir para o átrio de entrada, assim c omo a porta da escada de acesso 
aos pisos habitacionais, mantendo-se as escadas ind ependentes; 

i) prever iluminação natural na sala de condóminos,  conforme 
disposto no Art.º 71º do Regulamento Geral das Edif icações Urbanas; 
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j) requerimento rectificado no que respeita à 
identificação/designação de área bruta habitacional  e/ou área útil habitacional; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 
a) projecto electromecânico de elevadores; 

b) projecto electromecânico de exaustão de fumos; 
3.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  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “A garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2761/99 PROC.º N.º 1319/99 - (fl - 53) 
De LUSODOMUS-Empreendimentos Imobiliários, S.A., com sede em 

Loteamento de Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura um bloco habitacional, a levar a efeito no Loteamento Vale Grande, Lote 9, 
Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de 180 dias, duas colecções  completas com a 
arquitectura corrigida nos seguintes aspectos: 

a) alçados e cortes com indicação de perfis de arru amentos, arranjos 
exteriores e muros de suporte adjacentes, devidamen te cotados altimetricamente, 
assim como indicando perfis originais do terreno de  forma esclarecedora da 
adequação do edifício à topografia envolvente. 
Elementos esclarecedores da forma de desenvolviment o do caminho de evacuação 
pela cobertura, conforme previsto no Art.º 38º do D ecreto-Lei 64/90 de 21 de Fevereiro. 
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b) dar cumprimento ao disposto no Art.º 1360º do Có digo Civil, 
relativamente às varandas. 

c) indicar a localização das ventilações das escada s, câmaras corta-
fogo, patamares de distribuição nos pisos habitacio nais, assim como condutas de 
exaustão de fumos da cozinha e lareira. 

d) referir na memória descritiva e indicar no proje cto câmara retentora 
conforme previsto no Cap. XII do Decreto-Lei 66/95,  de 8 de Abril. 

e) reformular os acessos às escadas de forma que na  escada para a 
cave, a porta de acesso ao r/c abra para o átrio de  entrada, assim como a porta da 
escada de acesso aos pisos habitacionais, mantendo- se as escadas independentes. 

f) alargar o acesso automóvel à sub-cave. 
g) prever iluminação natural na sala de condóminos,  conforme 

disposto no Art.º 71º do Regulamento Geral das Edif icações Urbanas. 
h) termo de responsabilidade de acordo com a alínea  g) do Anexo IV 

da Portaria 1115-A/94, de 15 de Dezembro. 
i) requerimento rectificado no que respeita à ident ificação e 

designação de área bruta habitacional e/ou área úti l habitacional. 
j) Reformular varandas que provoquem obstáculo à il uminação, de 

acordo com o Art.º 73º do RGEU. 
2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 

a) projecto electromecânico de elevadores. 
b) projecto electromecânico de exaustão de fumos. 
c) fundações assimétricas. 

3.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  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “A garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2762/99 PROC.º INF. N.º 71/98 - (fl. - 47) 
De ANTÓNIO JORDÃO PINHEIRO, residente na Urbanização Senhora de 

Belém – Caseirinheiros - Pombal, referente ao pedido de viabilidade de construção de uma 
moradia unifamiliar, a levar a efeito na Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/10/99, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, devendo o proj ecto a elaborar garantir o 
cumprimento das seguintes condições na fase de arqu itectura/licenciamento:  

1.º dois lugares de estacionamento dentro da garage m ou da parcela; 
2.º um lugar de estacionamento a ceder ao domínio p úblico, cuja 

localização deverá ter em conta a largura prevista para a rua de acordo com o art.º 26º 
do Regulamento do Plano Director Municipal e com lo calização longitudinal a avaliar 
na planta de implantação; 

3.º a necessária cedência para o domínio público da  faixa para a Rua V2-4 
prevista no Plano de Urbanização; 

4.º regulamento do Plano Director Municipal, Regula mento Municipal de 
Obras Particulares, Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas, Decreto lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro e Código Civil. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2763/99 V.H. N.º 203/90 (fl – 111) 
Presente uma carta do advogado DR. MANUEL DA FONSECA CARREIRA 

solicitando o pagamento da importância de 113.490$00, pelos honorários finais no processo 
que a Sra. Violante de Jesus Machado da Rosa moveu contra a Câmara Municipal, no 
processo referente à Vistoria Higiénica requerida pelo Sr. FRANCISCO GOMES, 
arrendatário de uma fracção do imóvel sito na Rua da Graça, n.º 16 em Leiria, respeitante a 
obras de beneficiação na referida fracção. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, 
autorizar o pagamento da importância de 113.490$00,  ao Senhor Dr. Manuel da 
Fonseca Carreira, pelos seus honorários finais no p rocesso de recurso contencioso 
que a Sra. Violante de Jesus Machado da Rosa, moveu  contra este Município. 

** 

N.º2764/99 V.H. N.º 9/99 (fl - 7) 
De MARIA CELESTINA PIRES FERREIRA AZEVEDO,  referente à vistoria para 

efeitos de beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado na Rua Casal Pombal, n.º 
408, freguesia de Azoia. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do 
Auto de Vistoria n.º 180/99, delibera, por unanimid ade, notificar o proprietário do 
imóvel, o Sr. José Faustino Ferreira, residente na Rua Casal Pombal, n.º 403, freguesia 
de Azoia, nos termos dos artigos 100º e 101º do Cód igo de Procedimento 
Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-l o ao abrigo do disposto na alínea 
d) do n.º 2 do art.º 51º do Decreto Lei 100/84, de 29 de Março, alterado pela Lei n.º 
18/91, de 12 de Junho e n.º 1 do art.º 13º do Decre to Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, 
para no prazo de 60 dias, proceder à execução das o bras necessárias de modo a 
suprir as deficiências apontadas no respectivo Auto  de Vistoria, do qual deverá ser 
dado conhecimento. 

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

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2765/99 PROC.º LOT. N.º 52/81 (fl.156) 
De José António Coelho Mendes, acompanhado de um requerimento de AIRES 

CARREIRA MÓNICO DA SILVA E OUTROS, todos residentes na Rua Santiago, 24-1º Dtº 
em Arrabalde d’Aquém, solicitando informação sobre a alteração de construção para o lote 3 
do loteamento sito em Pinhal do Bispo, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 29.10. 99 delibera, por unanimidade, 
informar os requerentes que é viável a construção n o lote 3 de uma moradia 
unifamiliar (à semelhança das construções já existe ntes), com uma área de cerca de 
190m2 a nível do r/c e andar, por apresentar um índ ice lote que se enquadra nos 
parâmetros do Plano Director Municipal. 

Quanto à construção da cave, por se tratar de mais um piso, enquadra-se 
no n.º 3 do Art.º 36º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de Dezembro, pelo que o projecto de alteração ao 
loteamento a apresentar terá que ser instruído com autorização de 2/3 dos 
proprietários dos lotes e respectivas Certidões da Conservatória do Registo Predial. 

** 

N.º2766/99 PROC.º LOT. N.º 15/83 
De LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede na 

Urb. Do Vale Grande – Telheiro, Barreira, solicitando a substituição da hipoteca dos lotes 62 
e 63 do seu loteamento em Vale Grande, por Garantias Bancárias no valor das 
infraestruturas que ainda faltem executar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 25.10.99 delibera p or unanimidade, autorizar a 
substituição dos lotes 62 e 63 por uma Garantia Ban cária no valor de Esc. 
34.745.100$00. 

** 

N.º2767/99 PROC.º LOT. N.º 36/88 (fl.381) 
Da ASSOCIAÇÃO BATISTA DO EVANGELISMO,  com sede na Rua 1ª de Maio 

na Marinha Grande, acompanhado de um pedido de alteração ao lote 7 do loteamento sito 
em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara depois de analisar o assunto, atendendo à envolvente e, na 
sequência do estudo desenvolvido pelo Departamento de Urbanismo tendo em 
consideração a proposta do Plano de Transportes par a Leiria delibera, por maioria, 
com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José da Silv a Alves aprovar a alteração 
pretendida, condicionada ao seguinte: 

1.º apresentar as adaptações necessárias de acordo com a planta a folhas 
383 do presente processo, passando assim o acesso a o loteamento em causa a ser 
feito através do arruamento que serve o loteamento confinante a Norte, e com a 
anulação da ligação actual à Estrada Nossa Senhora do Amparo, passando essa zona 
para utilização pedonal. 

2.º a área do lote 7 deverá ficar reduzida para a á rea de construção em 
cave, sendo a restante área para integração no domí nio público. 

3.º processo a apresentar terá de ser instruído com  autorização de 2/3 dos 
proprietários do loteamento, acompanhada das respec tivas Certidões da 
Conservatória do Registo Predial. 

4.º deverá ser efectuado o pagamento à Câmara Munic ipal de Esc. 
1.630.597$00, como compensação por não ceder 345m2 para equipamento, uma vez 
que se verifica um aumento de área de construção co rrespondente a 591,6m2 (761,6-
170). 

5.º apresentar projecto dos arranjos exteriores. 
A presente alteração ficará também condicionada aos  pareceres que os 

Serviços Municipalizados, a Cenel e a Telecom viere m a emitir 

** 

N.º2768/99 PROC.º LOT. N.º 7/90 (fl.453) 
De ANTÓNIO DE JESUS FONSECA,  residente na Av. Marquês de Pombal Lote 

4-r/c Dt.º em Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção definitiva das 
obras de infraestruturas do loteamento situado em Casais de S. Romão, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 29.10.99  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, o cancelamento das 
importâncias restantes das Garantias Bancárias exis tentes no processo. 

** 

N.º2769/99 PROC.º LOT. N.º 12/97 (fls.593/602/622) 
De IMOBILIÁRIA MEMORIENSE LD.ª E OUTROS,  com sede na Av. Marquês de Pombal, 
15 - 1º Esq.º - Leiria, acompanhado de um ofício da Cenel solicitando o parecer final da 
Câmara Municipal quanto à nova localização dos Postos de Transformação no loteamento 
da Quinta do Taborda, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 28.10.99 delibera p or unanimidade, aprovar a 
alteração da localização dos postos de transformaçã o no loteamento em causa, 
devendo os arranjos exteriores ser devidamente adap tados em obra. 

** 

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 

ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇ ÃO DO 
EDIFÍCIO-SEDE DO MUNICÍPIO(9) T – 91/93. 
N.º2770/99 Presente uma informação da DOM referente à aprovação do projecto de 
arquitectura de remodelação do Edifício-Sede do Município, e proposta no sentido de ser 
aberto um concurso público para a execução da obra - 1ª Fase, nos termos do n.º 2 do art.º 
47.º e 80.º do Dec-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o projecto d e arquitectura de remodelação 
do Edifício-Sede do Município. 

Mais delibera mandar abrir um Concurso Público, e p or Série de Preços 
para a realização dos trabalhos pretendidos nos ter mos da proposta acima referida, 
constando o empreendimento no Plano de Actividades para 1999 com o Código 1101 
0204 e Código Orçamental 0103090301. 

** 

PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL DES DE A EN 113 ATÉ 
AO INFANTÁRIO – POUSOS (9) T - 194/98. 
N.º2771/99 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 5.251.200$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 5.25 1.200$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Construções António Leal, Lda.  

** 

REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA RO TUNDA (L22) DA 
AV. CIDADE MARINGÁ COM A RUA CAPITÃO MOUZINHO DE AL BUQUERQUE E AV. 
25 DE ABRIL (9) T - 102/99. 
N.º2772/99 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.º do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 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. 
Foram admitidas as seguintes firmas: 
- 853 – Construções Cunha dos Anjos, Lda. 15.624.320$00 + IVA 
- 856 - António Emílio Gomes & Filhos, Lda. 24.294.500$00 + IVA 
- 858 - Manuel Gomes António, Lda. 21.063.000$00 + IVA  
- 859 - Construções Pragosa, S.A. 23.033.010$00 + IVA 
- 860 - Construções J. J. R. & Filhos, Lda. 19.659.200$00 + IVA 
- 861 - CVML - Construções Vieira Mendes, Lda. 26.705.950$00 + IVA 
- 862 - CIVILVIAS - Construção e Vias, Lda. 18.260.400$00 + IVA 
- 863 - Construtora do Lena, S.A. 19.278.908$00 + IVA 

Propõe-se a adjudicação da referida obra à firma Construções Cunha dos Anjos, 
Lda., pelo valor de 15.624.320$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 21 de 
Setembro de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 2 do art.º 110.º do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, adjudicar 
a empreitada supra ao concorrente Construções Cunha  dos Anjos, Lda ., pelo valor de 
15.624.320$00 + IVA conforme a sua proposta datada de 21 de Setembro de 1999 por 
ser o concorrente que apresentou proposta de mais b aixo preço. 
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Mais delibera, por ser urgente, dispensar a audiênc ia prévia dos 
interessados em conformidade com a alínea a) do n.º  1 do artigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 

REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA RO TUNDA DA AV. DR. 
FRANCISCO SÁ CARNEIRO COM A RUA ADELINO A. DA COSTA  E AV. D. JOÃO III – 
LEIRIA (9) T - 103/99. 
N.º2773/99 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 3 do art.º 47.º e n.º 
1 do artº. 130.º do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 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. 
Apresentaram-se ao concurso as firmas com as seguintes propostas: 
- 874 – Construtora do Lena S.A. 13.963.745$00 + IVA 
- 877 – Manuel Gomes António, Lda. 15.521.050$00 + IVA 
- 878 – Matos & Neves, Lda. 10.562.800$00 + IVA 
- 880 – Construções Pragosa, S.A. 18.054.397$00 + IVA 
- 881 – Construções J.J.R. & Filhos, Lda. 12.829.700$00 + IVA 
- 883 – Manuel da Conceição Antunes 14.842.350$00 + IVA 
- 884 – CIVILVIAS – Construção e Vias, Lda. 13.077.300$00 + IVA 

Tendo sido excluída a firma Manuel da Conceição Antunes  e admitidas todas 
as outras firmas concorrentes  

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente Matos & Neves, Lda. , 
pelo valor de 10.562.800$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 20 de 
Setembro de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 2 do art.º 110.º do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, adjudicar 
a empreitada supra ao concorrente Matos & Neves, Ld a., pelo valor de 10.562.800$00 + 
IVA conforme a sua proposta datada de 20 de Setembr o de 1999 por ser o concorrente 
que apresentou proposta de mais baixo preço. 

Mais delibera, por ser urgente, dispensar a audiênc ia prévia dos 
interessados em conformidade com a alínea a) do n.º  1 do artigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 

LIGAÇÃO DA E.N. 350 À E.N. 113 - ENTRE PALMEIRIA E CARDOSOS - 1º TROÇO (9) T 
- 560/90 
N.º2774/99 Pela deliberação n.º 2490/99, de 29 de Setembro, a Câmara aprovou os valores 
atribuídos às parcelas de terreno n.ºs 86, 92 e 156 A nos respectivos relatórios de avaliação. 
Durante o processo de negociação com os proprietários da parcela n.º 156 A estes 
manifestaram completa discordância com o valor calculado pela avaliação municipal (esc.: 
786.240$00) e reiteraram a manutenção da sua proposta de esc.: 1.411.200$00, para a 
totalidade do terreno, por, segundo alegam, a ocupação inviabilizar a exploração agrícola e 
qualquer rendibilidade económica nas parcelas sobrantes. 

Analisado o assunto, a Câmara, considerando que a o cupação de parte do 
terreno apenas deixa como partes sobrantes duas par celas de terreno laterais à 
estrada, sem qualquer possibilidade de rendibilizaç ão económica no domínio agrícola 
e considerando ainda que se trata de terrenos inclu ídos na Reserva Agrícola Nacional 
delibera, por unanimidade, aceitar a proposta da pr oprietária da parcela n.º 156 A, Sra. 
Cândida de Jesus Pereira, e adquirir a totalidade d o terreno pelo valor de esc.: 
1.411.200$00. 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

TT - 27/99 EM QUE É REQUERENTE LUÍS FILIPE PONTES DE MORAIS 
(REPRESENTADO PELO DR. BRANQUINHO CRESPO) PEDIDO DE  INDEMNIZAÇÃO 
POR DANOS NÃO PATRIMONIAIS DECORRENTES DE QUEDA NUM  SUMIDOURO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS SEM GRELHA DE PROTECÇÃO REQUERIMENTO  APRESENTADO 
EM SEDE DE AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS (DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES) 
N.º2775/99 Presente a informação n.º 109/99 da Divisão Jurídica. 

A Câmara, concordando com o teor da informação refe rida em epígrafe, 
delibera, por unanimidade, manter a deliberação tom ada na sua reunião de 12 de Maio 
de 1999, uma vez que o Sr. Luís Filipe Pontes de Mo rais não invoca argumentos aptos 
a alterar o sentido de tal deliberação. 

Mais delibera indeferir o pedido de realização de d iligências 
complementares, porquanto as mesmas se mostram desp iciendas e desprovidas de 
efeito útil, atentos que sejam os dados e elementos  já provados no processo e dado 
que a pretensão do Sr. Luís Filipe Pontes de Morais  deverá ser objecto de apreciação 
e decisão nas instâncias jurisdicionais competentes . 

Por último, a Câmara delibera que, aquando da notif icação da presente 
deliberação, seja também enviada ao Sr. Luís Filipe  Pontes de Morais uma fotocópia 
da Informação n.º 109/99 da Divisão Jurídica. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

XV JORNADAS DE CLÍNICA GERAL – MEDICINA FAMILIAR DO  DISTRITO DE LEIRIA – 
PEDIDO DE APOIO (DA-48) 
N.º2776/99 Presente ofício de 28 de Julho de 1999 da Comissão Organizadora da XV 
Jornada de Clínica Geral – Medicina Familiar do Distrito de Leiria, solicitando um apoio para 
a sua realização anual que decorrerá no Auditório do Hospital de Santo André nos dias 5 e 6 
de Novembro do corrente ano. 

A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir de aco rdo com a alínea b) do 
n.º 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembr o, um subsídio de 200.000$00 ao 
Núcleo Coordenador dos Médicos de Carreira de Clíni ca Geral do Distrito de Leiria 
como apoio para a realização deste evento. 

** 

SMAS – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – 2000/200 3 
N.º2777/99 Presente o ofício n.º 07776, de 29 de Outubro último dos SMAS, enviando à 
Câmara para efeitos de aprovação o Plano Plurianual de Investimentos para 2000/2003, o 
qual foi aprovado pelo Conselho de Administração daqueles Serviços em reunião de 
21/10/99. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, aprovar o 
respectivo Plano Plurianual de Investimentos para 2 000/2003 e submetê-lo à 
aprovação da Assembleia Municipal conforme determin a a alínea b) do n.º 2 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 
N.º2778/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a três de Novembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 372.920.301$00 sendo de Operações 
Orçamentais 284.163.465$00 e de Operações de Tesouraria 88.756.836$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (TL)24-20 
N.º2779/99 Presente o requerimento de ALBERTO GONÇALVES SABINO , residente em 
Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de música ao 
vivo, no Café Restaurante Dallas, sito em Estrada da Nazaré, Cerca, Maceira, para os dias 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de Novembro de 1999. 

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

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

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

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

de Leiria. 

** 

PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD .ª (3)24-16 
N.º2780/99 Presente o requerimento da firma RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, 
LD.ª , com sede no Edifício Soingeste, Casal dos Moinhos, Lt. 4, Estrada da Paiã - Pontinha, 
solicitando autorização para colocação de um Painel Publicitário, a instalar na Rua 25 de 
Abril – próximo do Complexo Desportivo. 

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

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

VOTO DE PESAR (4) 39-4 
N.º2781/99 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, a manifestar à  Sra. D. Lealdina dos Santos 
Barros Alves, funcionária desta Câmara Municipal pe lo falecimento de sua mãe 
ocorrido no dia 18 de Outubro de 1999, tendo a Câma ra, deliberado por unanimidade, 
concordar. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE COLMEIAS - REFEITÓRIO - DE 1 5-4 
N.º2782/99 Presente o ofício n.º 1017 da ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS , datado de 
99.10.07, acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no mês de 
Setembro/99, num total de 90.803$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola EB 1,2,3 de 
Colmeias a verba de 90.803$00 relativa ao fornecime nto das refeições dos alunos do 
1º ciclo. 

** 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - RE FEITÓRIO - DE 15-4 
N.º2783/99 Presente o ofício n.º 1051/99 da ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA 
CATARINA DA SERRA , datado de 99.10.08, acompanhado do balancete das refeições do 
mês de Setembro/99, no montante de 108.253$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola Básica 1,2,3 
de Santa Catarina da Serra a verba de 108.253$00 re lativa ao fornecimento das 
refeições dos alunos do 1º ciclo. 

** 

ESCOLA EB 1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ D’AREIA) - REFEIT ÓRIO - DE 15-4 
N.º2784/99 Presente o ofício n.º 295/99 da ESCOLA EB 1 N.º 6 DE LEIRIA (CRUZ 
D’AREIA),  datado de 99.10.08, solicitando a verba de 144.965$00, referente ao refeitório, 
durante o mês de Setembro/99. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola EB 1 N.º 6 de 
Leiria (Cruz d’Areia) a verba de 144.965$00, com de stino ao fornecimento das 
refeições dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

** 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTAS N.º 2,3,4,5, e 6 DA COMISSÃO 
INSTALADORA - DE 15-4 
N.º2785/99 Presentes os ofícios n.º 806/99 e 860/99 da EPL, datados de 99.10.01 e 
99.10.20, respectivamente, anexando fotocópias das Actas n.º 2,3,4,5 e 6 do Comissão 
Instaladora da EPL, para conhecimento da Câmara Municipal de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE - CARANGUEJEIRA  – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2786/99 Presente o ofício da ESCOLA EB 2º E 3º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE 
CARREIRA, datado de 99.10.08, solicitando cedência gratuita do autocarro da CML (55 
lugares), para deslocação de alunos a Lisboa, a fim de participarem no programa “ZIP - 
ZAP”, no dia 28 de Outubro. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 99.10.20,  que autorizou a cedência 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 DOZE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (DA-49) 
N.º2787/99 Presente ofícios das entidades a seguir indicadas, a solicitar a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

- Centro Sub-Regional de Segurança Social de Leiria – dias 15 e 16 de Novembro, para 
realização da acção de sensibilização; 

- SIC e Quevideo – dia 19 de Novembro, para realização da Festa de Natal para crianças 
carênciadas; 

- Paróquia de Leiria – Sé – dia 04 de Dezembro, para realização de um festival de 
acordeão; 

- Jardim Escola João de Deus – dia 10 de Dezembro, para realização da Festa de Natal. 

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

** 

SUBSÍDIOS 
N.º2788/99 Retirado. 

** 

NOITES DE JAZZ 
N.º2789/99 No âmbito do Protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Leiria e a 
Associação de Filarmónicas do Concelho de Leiria vai ser promovido um programa de 
Educação/Formação musical na área de Jazz, dirigido a jovens músicos filarmónicos do 
Concelho de Leiria e apresentada pela Escola de Artes de SAMP. 

A direcção técnica do projecto é da responsabilidade do Maestro Alberto Roque. 
A CML suportará os custos do programa e da sua divulgação até ao montante 

de 1.000.000$00 incluindo honorários dos músicos formadores, do cachet dos concertos e 
do material de divulgação. 

As outras entidades co-organizadoras suportarão os custos de deslocação e 
alojamento e logística dos seminários e concertos. 

Projecto  

1 - Público Alvo 

Músicos do concelho de Leiria, oriundos dos diversos campos a actividades musicais 
(Filarmónicas, escolas de Música, bandas de garagem, etc.) 

2 - Objectivo 

Criar o hábito da prática do Jazz, nas suas várias vertentes e enumeras formações, 
permitindo um cruzamento de músicos vindos de diferentes áreas musicais, os quais 
enriquecendo a sua cultura musical poderão permitir a educação e sensibilização do público 
para esta linguagem. 

3 – Intervenientes 

Professores do Hot Club de Portugal e músicos formados por esta instituição, ou cuja 
actividade tenha integrado uma participação mais directa com esta. 

4 – Local dos concertos e seminários 

Os concertos decorrerão no auditório da SAMP e serão realizados às Sextas-feiras, 
sucedidos de dois dias de seminário a realizar nas instalações da SAMP ou noutros locais 
cujos recursos (existência mínima de um piano acústico e uma bateria) o permitam, sendo a 
apresentação final de cada seminário no local da sua realização. 
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5 – Custos 

Estima-se que a realização deste projecto envolva cerca de 1.000.000$00 para pagamento 
de 3 módulos Concerto/Seminário, a realizar em cada período escolar, envolvendo cada um 
deles o mínimo de 4 músicos/professores, referentes aos diversos campos da formação 
(Melódica, Harmónica e Rítmico). 
Estão ainda inerentes a estes módulos, despesas de estadia e deslocação, as quais se 
pretendem custear através do pagamento de uma inscrição por parte dos participantes dos 
referidos módulos, sendo o valor proposto de 5.000$00. Estas inscrições asseguram a 
assistência gratuita de cada concerto, para os quais se pretende criar uma “entrada” 
simbólica de 200$00, sensibilizando o público para a sua participação na dinamização 
cultural do meio em que se insere. 

Plano de Actividades  

O seguinte plano apresente os grupos participantes nos concertos, assim como a estrutura 
de base a utilizar nos seminários. As datas propostas para os 2.º e 3.º módulo poderão 
ainda sofrer alterações. 

Dezembro de 1999 

dia 3 – Concerto pelo Quarteto de João Moreira 
Auditório da SAMP às 22 Horas 

dia 4 e 5 – Seminário com os membros do Quarteto de João Moreira 
Horário: 10h30 – 13h00, 14h30 – 17h30 

dia 5 – Apresentação final às 18 Horas, no local do seminário, com a entrega de diplomas 

Março de 2000 

dia 10 – Concerto pelo quinteto de José Menezes 
Auditório da SAMP às 22 Horas 

dia 11 e 12 – Seminário com o quinteto de José Menezes 
Horário: igual ao anterior módulo. Local a definir. 

dia 12 – Apresentação final às 18h00, no local do seminário, com entrega de diploma de 
participação. 

Maio de 2000 

dia 26 – Concerto pelo Estardalhaço da Geringonça 
Concerto da SAMP às 22h00 

dia 27 e 28 – Seminário com os membros do Estardalhaço da Geringonça 
Horário: igual ao anterior módulo. Local a definir. 

dia 28 – Apresentação final às 18h00, no local do seminário, com entrega de diplomas de 
participação. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, suportar os 
custos do programa e da sua divulgação até ao monta nte de esc.: 1.000.000$00 de 
acordo com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Le i 169/99 de 18 de Setembro. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ALTERAÇÃO AOS APOIOS DO P.A.A.D. (1999/2000) 
N.º2790/99 Do conjunto dos apoios aprovados no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo (PAAD) na reunião de Câmara de 6.10.99, verificou-se que nos 
apoios atribuídos para a área da Actividade Regular a verba definida para o Núcleo de 
Karaté Vidigalense foi indevidamente dissociada da colectividade a que pertence este 
núcleo --- a Associação Desportiva Recreativa Vidigalense.  
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Assim, dado que apenas a Associação D. R. Vidigalense possui personalidade 
jurídica própria, fazendo o Núcleo de Karaté parte integrante desta colectividade, propõe o 
Vereador do Desporto, Paulo Rabaça, que de acordo com os critérios definidos no PAAD / 
NÃO-PROFISSIONAL seja atribuída a verba de 420.000 $00 à Associação Desportiva 
Recreativa Vidigalense e não a verba de 50.000 $00 como anteriormente foi proposto e 
aprovado. Propõe ainda o referido Vereador, que não seja atribuída a verba de 420.000 $00 
ao Núcleo de Karaté Vidigalense conforme foi aprovada na referida reunião de Câmara de 
6.10.99.. 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 

P.A.A.D. (CERCILEI) 
N.º2791/99 Constituindo a CERCILEI uma entidade que promove a actividade desportiva 
federada para populações especiais, e de acordo com os critérios previstos no Programa de 
Apoio ao Associativismo Desportivo, propõe o Vereador do Desporto a atribuição de um 
apoio financeiro à CERCILEI no valor de 839.000$00 (Oitocentos e Trinta e Nove mil 
escudos) para a época de 1999 / 2000. 

Analisado o assunto a Câmara, delibera, por unanimi dade, atribuir de 
acordo com a alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Le i 169/99 de 18 de Setembro, um 
subsídio de 839.000$00 à CERCILEI para a época de 1 999/2000, no âmbito dos 
critérios previstos no Programa de Apoio ao Associa tivismo Desportivo. 

** 

JOGO PORTUGAL/SUIÇA (SELECÇÃO NACIONAL FEMININA) 
N.º2792/99 De acordo com a informação prestada pela Associação de Futebol de Leiria de 
que a Federação Portuguesa de Futebol gostaria de ver realizado no próximo dia 27 de 
Novembro de 1999, o Jogo Portugal x Suíça entre Selecções femininas no distrito de Leiria, 
propõe o Vereador do Desporto, Paulo Rabaça que a Câmara Municipal de Leiria proponha 
a realização do jogo no Estádio Municipal de Leiria, cedendo para o efeito gratuitamente o 
referido Estádio e oferecendo também o jantar de recepção às comitivas das duas 
Selecções bem como a possibilidade de proporcionar às mesmas a realização de um 
passeio turístico pelo concelho e distrito de Leiria. Propõe ainda o Vereador do Desporto a 
cedência de apoio logístico e o suporte de parte dos encargos financeiro necessários à 
divulgação do evento. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, concordar com 
a cedência gratuita do Estádio Municipal assim como  oferecer o Jantar de recepção 
às comitivas das duas equipas, ceder apoio logístic o e suportar parte dos encargos 
financeiros necessários à divulgação do evento. 

Delibera ainda proporcionar às comitivas a realizaç ão de um passeio 
turístico pelo concelho e distrito de Leiria. 

** 

PROJECTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA BAJOUCA (9) T 14 5/99 
N.º2793/99 Presente uma informação da DOM de 03 de Novembro, referente à aprovação 
do projecto de arquitectura do Pavilhão Gimnodesportivo da Bajouca. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o projecto d e arquitectura, do referido 
Pavilhão. 

** 
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ABERTURA DE CONCURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA 
BAJOUCA (9) T 148/99 
N.º2794/99 A Câmara delibera, por unanimidade manda r abrir um Concurso Público, e 
por Série de Preços para a realização dos trabalhos  pretendidos constando o 
empreendimento no Plano de Actividades para 1999 co m o código 02020207 e Código 
Orçamental 0804090302. 

** 

REGULAMENTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA E. B. 2,3 DR. CORREIA 
MATEUS 
N.º2795/99 Retirado. 

** 

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO  DESPORTIVO EM 
SOUTO DA CARPALHOSA 
N.º2796/99 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO CATORZE 

PROCESSO DISCIPLINAR DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LE IRIA – 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
N.º2797/99 Pela Instrutora do processo disciplinar supra referido, foi presente uma 
informação datada de 29 de Outubro último, na qual dá a conhecer que naquela data ficou 
concluída a instrução do respectivo processo, a que se segue a elaboração do relatório final 
do instrutor, nos termos do artigo 65º do Estatuto Disciplinar. 

O n.º 1 desta norma estabelece o prazo de cinco dias (úteis) para a elaboração 
do relatório. No entanto, possibilita o n.º 2 da mesma norma que, em caso de complexidade 
do processo, tal prazo seja prorrogado até ao limite total de vinte dias (úteis). 

No caso deste processo, tal complexidade é evidente e que se revela 
manifestamente escasso o prazo de cinco dias para o poder apreciar, ponderar e qualificar 
calmamente toda a prova produzida, pelo que requer que a Câmara Municipal, aprecie o 
assunto e, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65º do Estatuto Disciplinar, delibere 
conceder ao instrutor a prorrogação por quinze dias do prazo de elaboração do relatório 
final. 

A ser concedida a prorrogação, o prazo que se inicia na data da informação, 
terminará em 26 de Novembro de 1999. 

A Câmara apreciou o assunto e atendendo à complexid ade do processo, 
delibera, por unanimidade, conceder ao instrutor a prorrogação solicitada para a 
elaboração do relatório final. 

** 
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: 

- PROC.º DIV. N.º 55/99 
- PROC.º N.º 106/95 E 108/95 
- REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 

INTEGRADO DA BAROSA  

** 



99.11.03 

CMLeiria/Acta n.º 42 

01795-(40) 

N.º2798/99 DIV. N.º 55/99 
Acompanhado de um fax emitido pelos Bombeiros Municipais e de uma 

participação da Polícia de Segurança Pública de Leiria, acerca de um imóvel situado na Rua 
Fernão de Magalhães, n.º 16 em Leiria, que se encontra em precárias condições de 
segurança e higiene. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, o 
seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, que revogou o Decreto-Lei n.º 100/8 4, de 29 de Março, o despacho de 
26/10/99 proferido pelo Senhor Vereador substituto,  e o qual ordenou a realização de 
uma vistoria para efeitos do disposto no art.º 10º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas e alínea c) do n.º 5 do art.º 6 4º da Lei já referida, e que ordena a 
notificação ao proprietário do imóvel, Sr. Francisc o Marques Rodrigues, residente no 
lugar de Vidigal, freguesia de Pousos, para no praz o de 3 dias a contar da data em que 
for notificado, proceda à execução de tapumes vedan do o local com o escoramento 
devido, utilizando meios adequados para o efeito de  acordo com o RGEU, deixando 
uma passagem com o mínimo de 1,00m em túnel com pro tecção aérea, por forma a 
evitar danos em pessoas e bens. 

Mais delibera, face à urgência da situação dispensa r a audiência dos 
interessados, ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 1 do art.º 103º do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que a interven ção deverá ser o mais rápida e 
eficaz possível. 

Delibera ainda, que o não cumprimento da notificaçã o implicará que esta 
Câmara Municipal, nos termos dos n.º s 1 e 2 do art .º 152º do CPA e art.º 166º do 
RGEU, proceda à execução dos trabalhos com as despe sas por conta do proprietário, 
conforme determina o disposto no n.º 2 do art.º 157 º do CPA. 

** 
N.º2799/99 PROC.º N.º 106/95 E 108/95 

De MANUEL GAMEIRO JORGE E OUTRO , residente na Rua de S. Martinho – 
Barreiro, freguesia de Memória, acompanhado de uma informação prestada em 02/11/99, 
pela Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento de Obras, acerca da troca de 
elementos nos processos em referência. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
em referência, delibera, por unanimidade, o seguint e: 

1.º mandar emitir no prazo de 10 dias, novos alvará s de licença de 
construção para os blocos a que se referem os proce ssos n.º s 106/95 e 108/95 
respectivamente, pelo facto dos já emitidos enferma rem de um erro material escrito, 
não coincidindo o seu teor como conteúdo do acto ad ministrativo que deferiu o 
pedido de licenciamento, no que se refere a: 

Alvará referente ao Processo n.º 106/95 

a) indicação do número do processo; 
b) número da descrição na Conservatória do Registo Predial; 
c) número de matriz; 
d) averbamento das alterações aprovadas em 24/08/99 ; 

Alvará referente ao processo n.º 108/95 

a) indicação do número do processo; 
b) número da descrição na Conservatória do registo Predial; 
c) número de matriz; 
d) tipo de utilização; 

o qual importa rectificar nos termos do art.º 148º do Código do Procedimento 
administrativo; 
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2.º mandar notificar os titulares dos processos em causa, para no prazo 
de 10 dias a contar da data da notificação, entrega rem nos respectivos serviços os 
alvarás de licença de construção que se encontram e m sua posse, afim de serem 
substituídos por novos alvarás, devendo os mesmos s er objecto de publicidade nos 
termos do art.º 9º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20  de Novembro, alterado pelo Decreto 
Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar, que caso não cumpram com o conteúdo do ponto 
n.º 2, ficarão sujeitos às sanções legalmente aplic áveis. 

** 

REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO IN TEGRADO DA 
BAROSA (9) T – 31/99 
N.º2800/99 Na deliberação n.º 2039/99 da reunião de 11 de Agosto de 1999 da Câmara 
Municipal de Leiria, contem imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê  “39.822.889$50 + IVA” deve ler-se “39.822.889$00 + IVA”. 

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

** 
ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 
presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do Departamento 
de Administração Geral. mandei escrever e subscrevo. 

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


