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ACTA N.º 41 
Aos vinte dias do mês de Outubro 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 estando presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 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 JOSÉ MANUEL 
RAPOSO PIRES para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENG. CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais: 

** 

Os Senhores Vereadores RAUL MIGUEL DE CASTRO e DR. ACÁCIO 
FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE SOUSA  chegaram eram quinze horas e trinta 
minutos, estando a reunião na discussão e votação da deliberação N.º2688/99. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.10.13., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

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

3295/71 SOC. CONSTRUÇÕES MARSILRUI, LD.ª 
2218/91 ALEXANDRA CRISTINA OLIVEIRA M. VIEGAS CARVALHO 

548/93 MARFILIZ – SOC. CONSTRUÇÕES MARQUES & FILHOS, LD.ª 
1261/95 ELIMEC, LD.ª 
2185/95 FERNANDO TOMÉ SERAFIM 

74/97 NOVA LEIRIA – IMOBILIÁRIA, S.A. 
1147/97 JOSÉ DE SOUSA 
1367/97 DIAMANTINO RIBEIRO FRANCISCO 

714/98 JOSÉ PEDRO DA COSTA MANSO 
1608/98 FAUSTINO LOPES FERREIRA 

203/99 ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA MARQUES 
309/99 ADELINO GASPAR 
473/99 ADRIANO JORGE 
492/99 ARTUR ALEXANDRE FARIA ANTUNES 
493/99 JOSÉ DA SILVA ANTUNES 
494/99 JOSÉ DA SILVA ANTUNES 
495/99 DANIEL DE JESUS LOPES 
496/99 GOLD PORTA, LD.ª 
568/99 JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO 
579/99 MANUEL DOMINGUES VIEIRA 
610/99 JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO 
611/99 JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO 
890/99 AGOSTINHO VIEIRA PEREIRA ORFÃO E OUTRO 
982/99 GRACINDA DE SOUSA FONSECA MENDES 

1175/99 CNE – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

98/97 ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 
4/98 JOAQUIM GOMES 

29/99 ARTUR PEDRO DA MOTA BERNARDO 
46/99 FÁTIMA MARIA MARQUES SILVA 
53/99 NATÁLIA DA CONCEIÇÃO INÁCIO FRAZÃO LOPES 
71/99 AIRES DOS SANTOS 
73/99 DINGE – CONST. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD.ª 

116/99 PEREIRA & CARDOSO – EMP. IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

 PEDIDO DE PARECER DA ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS DO 
VALE DO LIS, PARA EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO DOS AÇUDES DO ARRABALDE 
E DAS SALGADAS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

 ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º: 

52/80 JAIME PEREIRA MARQUES 
70/95 JOÃO CARLOS P. C. GUERRA E OUTROS 

1/96 LUÍS DE SOUSA DIMAS 
22/96 MANUEL DOS SANTOS ANTÓNIO 
40/96 JOSÉ SIMÕES VALENTE 
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PONTO NÚMERO CINCO 

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

T 240/96 CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DA 
CARANGUEJEIRA - RECTIFICAÇÃO 

T 46/98 REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 – LOUREIRA – 
SANTA CATARINA DA SERRA - RECTIFICAÇÃO 

T 404/90 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA 
CENTRO DE DIA E POSTO MÉDICO DA CARREIRA – 1.ª FASE - 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 129/99 PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA 
PADRE MANUEL PEREIRA PATRÃO E DA RUA DA MARINHA DE CIMA 
– SOUTO DA CARPALHOSA – PROPOSTA DE ABERTURA DE 
CONCURSO LIMITADO 

PONTO NÚMERO SEIS 

TT ____ DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO 
DO MUNICÍPIO, DO TERRENO DESTINADO À CONSTITUIÇÃO DO 
DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO, PARA A CONSTRUÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS, NO LARGO DA FONTE 
LUMINOSA. 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE 

TT _____ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECOLHA, 
TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
CONCELHO DE LEIRIA N.º 43/93 

T 420/86 PLANO DE PORMENOR DE ALMUINHA GRANDE – ABERTURA DE 
INQUÉRITO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART.º 14 DO DECRETO-LEI 
69/90 DE 2 DE MARÇO FACE AO PARECER FAVORÁVEL DA CCRC ÀS 
ALTERAÇÕES APRESENTADAS 

PONTO NÚMERO SETE 

 ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA 
 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO ISLA – CONCERTO MUSICAL 

PONTO NÚMERO OITO 

 BALANCETE 
 17.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 1999 
 14.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 1999 

PONTO NÚMERO NOVE 

 LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 
 PUBLICIDADE – ARMINDA MOÇO UNIPESSOAL, LD.ª 
 PUBLICIDADE – NELSON JESUS CRESPO BAJOUCO 
 ENTIDADES SUJEITAS À APLICAÇÃO DE TAXAS POR OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS 

DO DOMÍNIO PÚBLICO 

PONTO NÚMERO DEZ 

 DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
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PONTO NÚMERO ONZE 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – VERBA DE ARRANQUE 

PONTO NÚMERO DOZE 

 ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENOS 
 ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE TERRENOS – DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 

DE 99-08-25 

PONTO NÚMERO TREZE 

 OFÍCIO N.º 453/99, DE 24-06-1999, DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 

PONTO NÚMERO CATORZE 

 BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO - REGULAMENTO 
 PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA 

** 
REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

N.º2651/99 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU A MUNÍCIPE 

Sra. Dra. Ana Maria Coutinho  que solicitou a alteração do horário de 
funcionamento do restaurante Pizzaria Di Roma, situado na Av. Nossa Senhora de Fátima, 
nomeadamente pedindo o encerramento à meia noite, porque o ruído produzido todas as 
noites até às duas horas a impossibilita de dormir. 

A Senhora PRESIDENTE informou que, de acordo com o Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços, o tipo de estabelecimento em causa pode estar aberto até às 2.00 
horas, pelo que não é possível à Câmara impor a redução do horário. 

O proprietário já foi notificado para proceder a obras de isolamento, o que fez, 
estando neste momento a Câmara a aguardar o relatório da DRAC sobre a medição do 
ruído para, caso se justifique, poder tomar qualquer iniciativa com fundamento. 

A munícipe informou que este tipo de medições demoram bastante tempo, 
continuando assim privada de sossego, pelo que a Câmara não tendo ainda esse relatório, 
terá que se limitar ao relatório anterior que tem a medição de 11,1 dB, sendo o máximo de 
10 dB, dando-lhe assim razão. 

O Senhor Vereador ENG. PEDRO FARIA  informou que poderia requisitar uma 
medição ao ruído a uma empresa de Leiria especializada nesta matéria e devidamente 
credenciada. 

O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA  questionou a munícipe sobre se a 
redução do horário era suficiente. Tendo sido positiva a resposta, apelou para que se fosse 
junto do proprietário do restaurante de modo a sensibilizá-lo para reduzir de sua livre 
iniciativa o horário de encerramento. 

A Senhora PRESIDENTE reafirmou que só poderão actuar com o parecer da 
DRAC. Mas irá solicitar à DRAC prioridade no tratamento deste caso, bem como se 
comprometeu a pessoalmente sensibilizar o proprietário para ter mais cuidado sobretudo a 
partir das 24 horas. 

** 
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (1) 

N.º2652/99 Pelo Sr. Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA, foi apresentada a seguinte questão 

Solicitou informação acerca do acidente ocorrido há uns meses nos Pinheiros 
com um miúdo que foi hospitalizado e que segundo informações ficou com alguns 
problemas de saúde. Gostaria que a Câmara em próxima reunião o informasse em que 
posição se encontra este assunto. 
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N.º2653/99 Pelo Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA, foi apresentada a seguinte questão 

Pretende saber resultados da intimação solicitada em anterior reunião, ao(s) 
proprietários do primeiro prédio do lado esquerdo da Av. Marquês de Pombal, no sentido 
descendente. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2654/99 PROC.º N.º 3295/71 - (fl - 176) 
De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARSILRUI, LDA, acompanhado de um 

pedido da Sr.ª ROSA ELVIRA CARREIRA MARQUES, residente em Quinta do Chorão, 
Lote 21, freguesia de Pousos, referente ao pedido de reanálise da legalização das 
alterações do r/c (fracções “H” e “M”) do bloco B, situado na Travessa da Caridade – Leiria 
Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações das 
fracções acima referidas, devendo apresentar projec tos de especialidade no prazo de 
180 dias. 

** 

N.º2655/99 PROC.º N.º 2218/91 - (fl – 155) 
De ALEXANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA VIEGAS DE 

CARVALHO,  residente na Rua 25 de Abril, n.º 84 A – Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 14598, de 14/08/98, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
rectificação da implantação de uma moradia, situada  em Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto no art igo 47º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, por excesso de índice. 

** 

N.º2656/99 PROC.º N.º 548/93 - (fl – 222) 
De MARFILIZ – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARQUES & FILH OS LDA,  

acompanhado de um projecto em nome da Sr.ª MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 
VENÂNCIO, residente na Praceta da Sismaria, n.º 10 – 1º Dt.º - Leiria Gare, freguesia de 
Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na fracção “C”, 
correspondente ao 1º Dt.º do n.º 10 do bloco habitacional e comercial, situado no Lote 5 – 
Leiria Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/10/99, 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: 

Relativamente ao presente processo, verifica-se que : 
1º A acta de condomínio não refere explicitamente a  aprovação das obras 

a executar, de acordo com o disposto no art.º 1422º  do Código Civil, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro;  



99.10.20 

CMLeiria/Acta n.º 41 

01718-(6) 

2º O proposto não cumpre com o disposto nos art.º s  73º e 75º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente aos vãos da cozinha e 
sala; 

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. 

Mais delibera, dar conhecimento do teor da presente  deliberação ao 
queixoso (M. 27/99). 

** 

N.º2657/99 PROC.º N.º 1261/95 - (fl – 145) 
De ELIMEC – EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS LDA, com sede na 

Avenida 25 de Abril, Lote 19 – 1º Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos 
dando resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de ampliação, a levar a efeito num estabelecimento 
industrial, situado em Vale Sepal, freguesia de Marrazes, para conclusão da obra. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da ampliação a levar a efeito no 
estabelecimento industrial acima referido e, autori zar o respectivo licenciamento. 

** 
N.º2658/99 PROC.º N.º 2185/95 - (fl – 82) 

De FERNANDO TOMÉ SERAFIM,  residente na Rua da Carrasqueira, n.º 13 – 
Carregueira, freguesia de Monte Real, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de alteração/ampliação de uma moradia, situada em Carrasqueira, freguesia de 
Monte Real. 

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: 

Relativamente ao presente processo e na sequência d o parecer 
anteriormente emitido por estes serviços em 29/4/96 , e em face das disposições do 
loteamento n.º 44/78, verifica-se que: 

1º A memória descritiva não refere a caracterização  dos materiais, de 
acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

2º A planta de implantação apresentada à escala 1/2 00 não abrange a 
totalidade do lote, não se encontrando ainda indica do o limite do mesmo; 

3º A largura do arruamento indicada na planta de im plantação, não se 
encontra de acordo com o previsto no loteamento que  refere 4.50m; 

4º Não é apresentada planta da cave na sua totalida de, nomeadamente do 
lado nascente; 

5º Com base nos elementos apresentados, é excedida a área de 
construção da cave, que não poderá ser superior a 1 59m2; 

5.1 A área do r/chão e piso do sótão é inferior ao previsto no loteamento, 
que refere 346 e 131m 2 respectivamente; 
6º A largura da escada exterior da cave não poderá ser inferior a 0.80m, de acordo 
com o disposto no art.º 46º do Regulamento Geral da s Edificações Urbanas; 

7º Deverá reformular os lanços das escadas proposta s de modo a que as 
mesmas sejam dotadas de patamar intermédio, de acor do com o disposto no art.º s 
15º e 45º do RGEU; 
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8º Não se verifica o cumprimento do art.º 71º do RG EU no que se refere à 
cozinha do r/chão relativamente ao vão proposto, nã o podendo o mesmo considerar-
se vão para iluminação, face às disposições do art. º 1363º do Código Civil; 

9º Deverá ainda, prever a protecção da clarabóia pr evista para o terraço 
acessível. 

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, c om a redacção dada pelo Decreto 
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2659/99 PROC.º N.º 74/97 - (fl – 326) 
De NOVA LEIRIA – IMOBILIÁRIA LDA, com sede na Rua Machado Santos, n.º 

11 – 3º A, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em na Urbanização Almoinha Grande, 
Lote 50, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Prever de acordo com o previsto no Decreto Lei n .º 66/95, de 8 de Abril, 
o seguinte: 

1.1 Caracterização dos materiais (capitulo III); 
1.2 Caminho de evacuação ( art.º 12º); 
1.3 Câmara corta fogo (art.º 15º); 
1.4 Controlo de fumo nas escadas (art.º 16º); 
1.5 Controlo da poluição de ar e controlo de fumo n as câmaras corta fogo 

(art.º 17º e art.º 18º); 
1.6 Sinalização de segurança (art.º 20º); 
1.7 Drenagem de águas residuais, incluindo câmara r etentora (art.º s 45º e 

47º); 
2º Prever guarda de protecção na cobertura (art.º 3 8º), e caminho de 

evacuação entre o beirado e a platibanda com a larg ura mínima de 0.60m, de acordo 
com o disposto no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de F evereiro; 

3º Prever sala de condomínio; 
4º Prever receptáculos postais de acordo com o disp osto no Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

5º Os lugares encravados deverão ficar afectos à me sma fracção, 
aquando da constituição da propriedade horizontal; 

6º Apresentar os elementos acima indicados, bem com o os projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias, incluindo proje cto electromecânico de elevadores 
e projecto de drenagem de águas residuais nas caves ; 

7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  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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N.º2660/99 PROC.º N.º 1147/97 - (fl - 109) 
De JOSÉ DE SOUSA residente em Casal Monte, freguesia de Espite, referente 

ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura uma moradia, a levar a efeito no Lote 82 
– Urbanização de 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  14/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Requerer o licenciamento no prazo de 180 dias; 
2º 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 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; ” 

Mais delibera informar, que caso pretenda muros de vedação, para efeitos 
de posterior licenciamento deverá apresentar projec to que cumpra os alinhamentos 
definidos no loteamento, devendo garantir a largura  de passeio prevista e as 
fundações não deverão exceder os limites do lote. 

** 

N.º2661/99 PROC.º N.º 1367/97 - (fl. - 122) 
De DIAMANTINO RIBEIRO FRANCISCO,  residente na Rua da Praça, n.º 32, 

freguesia de Boavista, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7742, de 01/09/99, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de um bloco h abitacional, a levar a efeito em 
Sismaria, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispo sto nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 
do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de N ovembro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 11/08/99, transmitida através do ofício n .º 7742, de 01/09/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2662/99 PROC.º N.º 714/98 - (fl. - 77) 
De RUI PEDRO DA COSTA MANSO,  residente em Rua de Fátima, n.º 159 – 

Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
4847, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de um edifíci o habitacional e comercial, a levar a 
efeito em Rua de Alcobaça, n.º 16 e 16 A, freguesia  de Leiria, ao abrigo do disposto 
nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo 63º do D ecreto 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 12/05 /99, transmitida através do ofício 
n.º 4847, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 
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N.º2663/99 PROC.º N.º 1608/98 - (fl. – 86) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA, residente na Rua do Centro, n.º 12 A, Casal 

dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura um edifício habitacional, a levar a efeito no Lote 20 – Rua Paulo VI, freguesia de 
Pousos. 

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, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Reformular a implantação, nomeadamente no que se  refere ao limite do 
edifício do lado nascente (incluindo corpo saliente  dos pisos 1, 2 e 3), de acordo com 
o definido no polígono de implantação indicado no l oteamento; 

2º Garantir entre a rampa de acesso ao piso –2 e a lage do piso –1, um pé 
direito mínimo de 2.20m, de acordo com o disposto n o Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

3º Apresentar Certidão da Conservatória actualizada ; 
4º Prever de acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de  8 de Abril, o seguinte: 
4.1 Controlo da poluição de ar e controlo de fumo n as câmaras corta fogo 

(art.º s 17º e 18º); 
4.2 Sinalização de segurança (art.º 20º); 
4.3 Meios de primeira intervenção ((alínea a) do n. º 1 do art.º 33º)); 
4.4 Câmara retentora nas caves de estacionamento (a rt.º 47º); 
5º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 

projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
nas caves; 

6º Os lugares de estacionamento encravados deverão ficar afectos à 
mesma fracção, aquando da constituição da proprieda de horizontal; 

7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  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. ” 

Mais delibera informar, que para efeitos de emissão  de licença, deverá 
regularizar o processo de loteamento n.º 18/82 em q ue o edifício se insere, uma vez 
que se encontra ultrapassado o prazo para a execuçã o das infraestruturas, indicado 
no respectivo alvará. 

** 

N.º2664/99 PROC.º N.º 203/99 - (fl. – 28) 
De ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA MARQUES,  residente na Rua das Oliveiras, n.º 

65 – 3º Frente, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos em resposta à 
notificação efectuada nos termos do CPA e, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia e muros, a levar a efeito no Lote 1 - Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e concordando com a info rmação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 15/10/99, del ibera, por unanimidade, indeferir 
a pretensão ao abrigo do disposto nas alíneas b) e d) 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 250/94, de 
15 de Outubro, por: 

1º Falta de enquadramento das escadarias exteriores  (art.º 3º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas); 

2º Não apresentar planta de implantação actualizada , face ao projecto 
entregue por aditamento; 
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3º O projecto não cumprir os afastamentos previstos  no loteamento, 
devendo estes medir-se a partir da parte mais avanç ada da construção (escadas); 

4º Não cumprir a área de implantação prevista no lo teamento e, de acordo 
com o disposto na alínea S5 do art.º 3º do Regulame nto do Plano Director Municipal; 

5º Não prever no projecto boca de incêndio, de form a a dar cumprimento 
à alínea 4 do art.º 47º do Decreto Lei n.º 64/90, d e 21 de Fevereiro; 

6º O corte apresentado não demonstrar o cumprimento  dos afastamentos 
previstos no loteamento; 

7º Não prever no projecto antecâmara entre a zona d e garagem e o piso 
habitacional, afim de garantir as devidas condições  de higiene e salubridade, 
conforme previsto no art.º 15º do RGEU. 

** 

N.º2665/99 PROC.º. N.º 309/99 - (fl. - 28) 
De ADELINO GASPAR,  residente em Quinta do Seixo - Pombal, referente ao 

projecto de arquitectura de duas moradias geminadas, a levar a efeito no Lote 6 – Serrada 
Nova - Brogal, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/10/99, 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 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: 

1º O projecto foi objecto de parecer desfavorável e mitido pelo do Instituto 
para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (do qual deverá ser dado 
conhecimento ao requerente); 

2º O proposto não se enquadra no disposto no art.º 1421º do Código Civil, 
com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 267/94, de  25 de Outubro, considerando-se 
que o mesmo deveria seguir a tramitação do disposto  no Decreto lei n.º 448/91, de 29 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto lei n .º 334/95, de 28 de Dezembro, já 
que se considera que do proposto resulta o fraccion amento da propriedade; 

3º Não indica qual o loteamento em que o presente l ote se insere, face à 
descrição da propriedade indicada na Certidão da Co nservatória apresentada; 

4º Não apresentou corte abrangendo a via pública e os limites da 
propriedade, com indicação dos respectivos afastame ntos e cotas altimétricas; 

5º O projecto não cumpre com o disposto no n.º 3 do  art.º 67º do 
Regulamento do plano Director Municipal, relativame nte aos lugares de 
estacionamento junto à via pública; 

6º Não esclarece quanto ao disposto nos art.º 22º e  47º do Decreto lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à disponib ilidade de água e meios de extinção 
de incêndios); 

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

** 
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N.º2666/99 PROC.º N.º 473/99 - (fl. - 43) 
De ADRIANO JORGE,  residente em Outeiro de Vila Verde – S. Simão de Litém, 

acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7625, de 31/08/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia geminada, a levar a efe ito no Lote 42 – Urbanização 
Belmonte I – Casais dos Matos, freguesia de Pousos,  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 11/08/99, transmitida através  do ofício n.º 7625, de 31/08/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2667/99 PROC.º N.º 492/99 - (fl. - 45) 
De ARTUR ALEXANDRE FARIA ANTUNES,  residente na Avenida 21 de Junho, 

n.º 33 - Caxarias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6297, de 19/07/99, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um pavilhão destinado a armazém, a levar a efeito no Lote 5 – Casal 
do Cego, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispos to nas alíneas a) e b) do n.º 1 e 
alínea a) do n.º 2 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 07/07/99, transm itida através do ofício n.º 6297, de 
19/07/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2668/99 PROC.º N.º 493/99 - (fl. - 44) 
De JOSÉ DA SILVA ANTUNES,  residente na Avenida 21 de Junho, n.º 21 - 

Caxarias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6301, de 19/07/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um pavilhão destinado a armazém, a levar a efeito no Lote 6 – Casal 
do Cego, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispos to nas alíneas a) e b) do n.º 1 e 
alínea a) do n.º 2 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 07/07/99, transm itida através do ofício n.º 6301, de 
19/07/99, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2669/99 PROC.º N.º 494/99 - (fl. - 46) 
De JOSÉ DA SILVA ANTUNES,  residente na Avenida 21 de Junho, n.º 21 - 

Caxarias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6296, de 19/07/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um pavilhão destinado a armazém, a levar a efeito no Lote 16 – Casal 
do Cego, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispos to nas alíneas a) e b) do n.º 1 e 
alínea a) do n.º 2 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 07/07/99, transm itida através do ofício n.º 6296, de 
19/07/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2670/99 PROC.º N.º 495/99 - (fl. - 46) 
De DANIEL DE JESUS LOPES,  residente na Rua dos Pousios, n.º 2 – Tubaral, 

freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6556, de 
21/07/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um pavilhão industrial, a levar a e feito no Lote 9 – Casal do Cego, 
freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas al íneas a) e b) do n.º 1 e alínea a) do 
n.º 2 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelo s motivos já referidos na 
deliberação tomada em 07/07/99, transmitida através  do ofício n.º 6556, de 21/07/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2671/99 PROC.º N.º 496/99 - (fl. - 55) 
De GOLD PORTA LDA,  com sede na Rua Nossa Senhora das Dores, freguesia 

de Boavista, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6558, de 21/07/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um pavilhão industrial, a levar a e feito nos Lotes 10 e 11 – Casal do 
Cego, freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 e 
alínea a) do n.º 2 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 07/07/99, transm itida através do ofício n.º 6558, de 
21/07/99, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2672/99 PROC.º N.º 568/99 - (fl. - 55) 
De JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO,  residente na Rua dos Mortórios, n.º 140, 

freguesia de Santa Eufêmea, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7646, de 
01/09/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 5 – Casais dos Matos, freguesia 
de Pousos, 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 11/08/99, transmitida 
através do ofício n.º 7646, de 01/09/99, desta Câma ra Municipal. 

** 
N.º2673/99 PROC.º N.º 579/99 - (fl. - 40) 

De MANUEL DOMINGUES VIEIRA,  residente em Mata dos Milagres, freguesia 
de Milagres, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7748, de 01/09/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura da ampliação a levar a efeito num pavi lhão, situado em Quinta da 
Pedreira – Alto Vieiro, freguesia de Parceiros, 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 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 11/08/99, transmitida através  do ofício n.º 7748, de 01/09/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2674/99 PROC.º N.º 610/99 - (fl. - 61) 
De JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO,  residente na Rua dos Mortórios, n.º 140, 

freguesia de Santa Eufêmea, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7645, de 
01/09/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia geminada, a levar a efe ito no Lote 4 – Casais dos Matos, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto na alíne a 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 n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
11/08/99, transmitida através do ofício n.º 7645, d e 01/09/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2675/99 PROC.º N.º 611/99 - (fl. - 60) 
De JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO,  residente na Rua dos Mortórios, n.º 140, 

freguesia de Santa Eufêmea, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 8212, de 
15/09/99, desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia geminada, a levar a efe ito no Lote 3 – Casais dos Matos, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto na alíne a  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 n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
25/08/99, transmitida através do ofício n.º 8212, d e 15/09/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2676/99 PROC.º N.º 890/99 - (fl. - 45) 
De AGOSTINHO VIEIRA PEREIRA ORFÃO E OUTRO,  residente na Rua N.º 

Senhora de Fátima, n.º 70 – Grinde, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma 
informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, 
comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto 
através do ofício n.º 8061, de 09/09/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Baralha – S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas 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 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
25/08/99, transmitida através do ofício n.º 8061, d e 09/09/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2677/99 PROC.º N.º 982/99 - (fl. - 25) 
De GRACINDA DE SOUSA FONSECA MENDES,  residente na Rua Principal, 

n.º 250 – Outeiro da Lameiria, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura 
de uma moradia bifamiliar, a levar a efeito em Olivalzinho - Valzinho, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/10/99, 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) 
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 Out ubro, por: 

1º Excesso de índice face ao art.º 47º do Regulamen to do Plano Director 
Municipal (baixa densidade); 

2º Incumprimento do Capítulo II do Título III do Re gulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

3º Incumprimento do n.º 3 do art.º 67º do Regulamen to do PDM; 
4º Falta de esclarecimento quanto ao cumprimento do  art.º 73º do RGEU, 

face aos vãos do confinante; 
5º Falta de original da planta à escala 1/1000, dev idamente actualizada; 
6º Incompatibilidade entre memória descritiva e leg endas das plantas e 

características, face ao Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 
7º Falta de antecâmara, demarcação dos lugares, mei os de 1.ª 

intervenção, passadeiras, controle de fumo e poluiç ão na cave e, antecâmara e 
câmara retentora, face ao Decreto Lei n.º 66/95, de  8 de Abril; 

8º Incompatibilidade entre alçados laterais e plant as (deverá esclarecer se 
pretende muros); 
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9º Falta de esclarecimento quanto ao desenvolviment o das rampas da 
cave e eventualmente falta de pé direito, face ao R GEU; 

10º Falta de adaptação à topografia do terreno. 

** 

N.º2678/99 PROC.º N.º 1175/99 - (fl. – 20) 
De CNE – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS,  com sede em Cruz d’Areia, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um anexo destinado a 
arrecadação, a levar a efeito em 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  14/10/99, 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: 

Da análise do processo verifica-se que o proposto s e encontra localizado 
em zona verde, de acordo com o disposto no alvará d e loteamento, excedendo a área 
da propriedade afecta ao Centro Nacional de Escutas  e indicada na Certidão da 
Conservatória. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 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.º2679/99 PROC.º INF. N.º 98/97 - (fl. – 6) 
De ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, residente na Rua dos Vales, n.º 5, 

freguesia de Monte Real, referente ao pedido de viabilidade de construção de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito na Rua do Covão, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/10/99, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, devendo dar cu mprimento ao Regulamento do 
Plano Director Municipal, Regulamento Municipal de Obras Particulares, Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, Código Civil e demai s legislação aplicável. 

** 

N.º2680/99 PROC.º INF. N.º 4/98 - (fl. – 29) 
De JOAQUIM RAMOS , residente em Maceirinha, freguesia de Maceira, 

solicitando deliberação sobre o interesse Municipal do empreendimento para efeitos da 
alínea c) do n.º 2 do art.º 62º do Regulamento do Plano Director Municipal, de um barracão 
destinado a oficina de polimento de mármores, a levar a efeito em Cerca – Brejo Redondo, 
freguesia de Maceira. 

A Câmara depois da analisar o assunto, delibera por  unanimidade o 
seguinte: 

1º Considerar o pavilhão destinado a oficina para p olimento de mármores, 
a levar a efeito no lugar de Cerca – Brejo Redondo,  freguesia de Maceira, de 
indiscutível interessa municipal, para efeitos do d isposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 
62º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

2º No que se refere às restantes questões e, dado t ratar-se de uma 
indústria de Classe “C”, deverá o assunto ser direc tamente tratado na Comissão de 
Coordenação da Região Centro. 
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N.º2681/99 PROC.º INF. N.º 29/99 - (fl. – 7) 
De ARTUR PEDRO DA MOTA BERNARDO,  residente em Eiras, freguesia de 

Parceiros, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco habitacional, a 
levar a efeito no lugar e freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/10/99, 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 ao abrigo do disposto nas  alíneas a), b) e d) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que o pedido não está 
suficientemente esclarecedor quanto à cércea e volu metria, face à topografia da 
propriedade e de acordo com a Portaria n.º 1115-B/9 4, de 15 de Dezembro, e ainda 
por: 

1º A volumetria e implantação à estrema sem qualque r Plano, estudo de 
conjunto ou previsão idêntica para a propriedade co nfinante, não ter enquadramento 
urbanístico e originar empenas cegas inestéticas; 

2º Não ser possível verificar quanto ao cumprimento  do Capítulo IV do 
Regulamento do Plano Director Municipal; 

3º O estacionamento previsto no exterior junto à EM  541, iria provocar 
conflitualidade, bem como a localização da saída da  cave (que não deverá invadir o 
espaço a ceder ao domínio público), face à proximid ade da Igreja, propondo-se que 
opte por outro tipo de solução ou utilização; 

4º Não respeitar o afastamento de 6,00m ao eixo da Rua de S. Mateus; 
5º Os alinhamentos / implantação deveriam ser paral elos aos eixos das 

vias; 
6º A volumetria na Rua do Fundador deveria fazer a transição entre os 3 e 

os 2 pisos dominantes. 

** 

N.º2682/99 PROC.º INF. N.º 46/99 - (fl. - 23) 
De FÁTIMA MARIA MARQUES SILVA,  residente na Travessa os Barros, n.º 4, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7644, de 01/09/99, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de alterações a levar a efeito num barr acão, situado em Vale Sepal, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas 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 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
11/08/99, transmitida através do ofício n.º 7644, d e 01/09/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2683/99 PROC.º INF. N.º 53/99 - (fl. – 14) 
De NATÁLIA DA CONCEIÇÃO INÁCIO FRAZÃO LOPES, residente na Rua das 

Trísias, n.º 33, freguesia de Chainça, referente ao pedido de viabilidade de construção 
moradias, a levar a efeito em parcela a destacar de uma propriedade situada na Rua da 
Mata, freguesia de Parceiros. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/10/99, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, condicionada ao seguinte:  

1º A área de construção poderá ser de 0.5 sobre a á rea da propriedade, 
depois de retirada a área de equipamento; 

2º Ceder ao Município ou ao domínio público a área para equipamento e 
como tal cartografada; 

3º A área a ceder ao domínio público para passeios e estacionamentos, 
deverá ser infraestruturada pelo requerente na fase  de licenciamento e em função da 
reformulação da proposta, de acordo com o parágrafo  seguinte: 

3.1 Caso pretenda muros, os afastamentos mínimos de verão ser de 5,0m 
ao eixo da Rua da Mata e garantir passeio com 1,5m de largura em toda a extensão, 
além dos necessários estacionamentos; 

4º O limite da área a ceder – equipamento, deverá r espeitar a demarcação 
feita pelo Gabinete do Plano Director Municipal, co nforme planta à escala 1/25000, 
constante do processo Inf. 189/98. 

5º Cumprir com o Regulamento do Plano Director Muni cipal, Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, Regulamento Municipa l de Obras Particulares, 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, Código 
Civil e demais legislação aplicável.  

** 

N.º2684/99 PROC.º INF. N.º 71/99 - (fl. - 21) 
De AIRES DOS SANTOS,  residente na Rua Principal, n.º 263 – Barreiro, 

freguesia de Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 7643, de 01/09/99, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um bloco habitacional,  a levar a efeito em Guimarota, 
freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto nas alín eas a), b) e d) 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 refe ridos na deliberação tomada em 
11/08/99, transmitida através do ofício n.º 7643, d e 01/09/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2685/99 PROC.º INF. N.º 73/99 - (fl. – 8) 
De DINGE – CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LDA,  com sede 

na Rua 25 de Abril, n.º 427, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito 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  15/10/99, 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: 



99.10.20 

CMLeiria/Acta n.º 41 

01730-(18) 

1º A proposta não ter enquadramento urbano nem cont ribuir para o 
correcto desenvolvimento do local, uma vez que não existe nem foi apresentado 
qualquer estudo de conjunto, que permita avaliar a proposta num âmbito mais 
alargado; 

2º O local estar cartografado em média densidade, a presentando excesso 
de índice face ao art.º 47º do Regulamento do Plano  Director Municipal. Contudo não 
poderá ter-se em vista apenas as possibilidades máx imas quanto a áreas, mas 
também quanto ao necessário enquadramento. 

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo, deverá ter 
em conta o seguinte: 

 Cércea máxima de 3 pisos; 
 O estacionamento a ceder ao domínio público deverá  ser dentro de um 

impasse à semelhança do edifício confinante Sul, po r questões de segurança 
rodoviária, dado a proximidade da escola e paragem de autocarro; 

 Prever logradouro de acordo com o Regulamento Gera l das 
Edificações Urbanas; 

 Não deverá criar empenas inestéticas; 
 Alinhar a construção pelos barracões a Norte; 
 Salvaguardar qualquer servidão, caso exista. 

** 

N.º2686/99 PROC.º INF. N.º 116/99 - (fl. – 17) 
De PEREIRA & CARDOSO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L DA, com 

sede na Rua de S. Vicente, n.º 9, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de 
viabilidade de construção de um edifício multifamiliar, a levar a efeito na Rua do Fundador, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/10/99, 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: 

A pretensão não se considera ter qualquer enquadram ento, face às 
volumetrias dominantes no local, tanto mais que apr esenta também construção à 
estrema que se considera inestética e injustificada , dado não haver qualquer 
previsão, Plano nem estudo de conjunto que suporte a solução requerida, e ainda por 
não dar cumprimento ao n.º 3 do art.º 67º (estacion amentos) do Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

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 d) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto 
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar, que caso pretenda reformula r o pedido deverá: 
1º Propor uma volumetria para a Rua do Fundador de 2 pisos e sótão, 

sendo este a avaliar em função dos elementos gráfic os a apresentar (cortes / alçados 
simples); 

2º Poderá vir a aceitar-se 3 pisos para o impasse, dado a diferença de 
cotas do terreno, em função dos elementos a apresen tar; 

3º Prever estacionamento dentro do lote em cave e a  ceder ao domínio 
público, de acordo com o Regulamento do PDM; 

4º A solução deverá ter em conta a sua implantação de gaveto; 
5º Alinhar a rua lateral, propondo um trainel recto , bem como melhorar a 

sua inserção na Rua do fundador; 
6º Afastar da estrema; 
7º A volumetria da cobertura deverá ter em conta a sua característica de 

edifício isolado e de gaveto; 
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8º Cumprir toda a legislação aplicável, nomeadament e Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, Regulamento Municipal de O bras Particulares, Regulamento 
do Plano Director Municipal, Decreto Lei n.º 64/90,  de 21 de Fevereiro, Decreto Lei n.º 
66/95, de 8 de Abril e Código Civil. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

PEDIDO DE PARECER DA ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E BENEF ICIÁRIOS DO VALE 
DO LIS, PARA EXECUÇÃO DE REABILITAÇÃO DOS AÇUDES DO  ARRABALDE E DAS 
SALGADAS 
N.º2687/99 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2688/99 PROC.º LOT. N.º 52/80 
De JAIME PEREIRA MARQUES,  residente em Ponte Cavaleiro – Cortes, 

referente ao seu loteamento sito em Touria, freguesia de Pousos, acompanhado de uma 
informação do Departamento de Urbanismo dando conhecimento que o promotor não deu 
cumprimento ao deliberado em reunião camarária de 13.1.99, encontrando-se ainda as 
infraestruturas por concluir. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, remeter 
o processo à Divisão Jurídica para análise. 

** 

N.º2689/99 PROC.º LOT. N.º 70/95 
De JOÃO CARLOS PERDIGÃO DA COSTA GUERRA , promotor do loteamento 

que pretende levar a efeito numa propriedade sita na Quinta da Barreira, freguesia de 
Barreira. 

Retirado. 

** 

N.º2690/99 PROC.º LOT. N.º 1/96 
De LUÍS DE SOUSA DIMAS,  residente na Rua de S. José, 6 em Costa de Cima 

– Maceira, acompanhado de um ofício da Junta de Freguesia de Maceira a folhas 149 do 
processo, solicitando que o promotor seja dispensado de apresentar a Garantia Bancária de 
Esc. 842.240$00 e do pagamento da compensação de Esc. 597.721$00, a pagar por área 
não cedida para equipamento. 

Informa a Divisão de Obras Municipais em 30.9.99 não poder ser dispensada a 
apresentação da Garantia Bancária, porquanto o pavimento no alargamento da Rua A não 
se encontra executado. 

Quanto ao pagamento da compensação referida na deliberação camarária de 
17.6.98, informa o Departamento de Urbanismo em 14.10.99 o seguinte:  

Quando da análise do loteamento em causa, verificou-se que a área de cedência 
para equipamento será de 495m2 para uma área de afectação de 1.857m2, com base no n.º 
5 do Art.º 55º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

Atendendo a que no loteamento não está prevista cedência para este fim, 
calculou-se uma compensação de Esc. 597.721$00. 

No processo de loteamento não é discriminada a área de construção existente 
legalmente construída. No entanto, consultados os processos correspondentes às 
construções dos lotes 1, 2 e 3, verifica-se que foram licenciados 152m2, 110m2 e 169m2 
respectivamente, o que totaliza 431m2 de construção licenciada. 
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À semelhança do que está estabelecido no Art.º 84º do Regulamento do Plano 
Director Municipal para o cálculo da taxa de urbanização, poder-se-á retirar à área de 
afectação, a área legalmente construída para proceder à verificação da área definida no n.º 
5 do Art.º 55º do citado Regulamento pelo que o valor seria assim de 380m2 (1857-431x40) 
o que representa uma compensação de Esc. 458.850$00.    150 

Mais se esclarece que a cedência de 300,8m2 referida no ponto 1º da 
deliberação de 17.6.98, corresponde ao alargamento do arruamento e estacionamento, 
sendo portanto esta área distinta da que foi calculada para equipamento e que serviu de 
base para estabelecer a compensação referida no ponto 2º daquela deliberação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  maioria, com a 
abstenção do Sr. Vereador Dr. José Alves não dispen sar o promotor de apresentar a 
Garantia Bancária no valor estipulado, pelo motivo referido na informação da Divisão 
de Obras Municipais. 

Mais delibera manter a condição do pagamento da com pensação por área 
não cedida para equipamento, passando esta a ter o valor de Esc. 458.850$00, de 
acordo com a informação do Departamento de Urbanism o. 

** 

N.º2691/99 PROC.º LOT. N.º 22/96 (fl.206) 
De MANUEL DOS SANTOS ANTÓNIO,  residente na Rua dos Sismeiros, 43 – 

Vale Sepal - Pousos, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória 
das obras de infraestruturas do loteamento situado em Cabeças Redondas, freguesia de 
Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12.10.99  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  de águas e esgotos do loteamento 
em causa e a redução da Garantia Bancária n.º 3513/ 98 de Esc. 1.020.000$00 emitida 
pelo Argentaria-Banco Exterior de España S.A. em 4. 5.98, para 10% daquele valor, o 
qual ficará cativo até à recepção definitiva. 

** 

N.º2692/99 PROC.º LOT. N.º 40/96 (fls.142.-.143) 
De JOSÉ SIMÕES VALENTE,  residente em Andrinos - Pousos, acompanhado 

de um requerimento solicitando a recepção provisória das obras de infraestruturas do 
loteamento situado na Quinta da Ribeira – Rua dos Valentes em Andrinos, freguesia de 
Pousos. 

Requer também o promotor a substituição do pavimento do passeio em calçada 
de vidraço para pavimento de lagetas de cimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 14.10.99  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, a redução da Garantia 
Bancária n.º 1062, emitida pela Caixa de Crédito Ag rícola Mútuo de Leiria em 23.9.98, 
para 10% do seu valor, que ficará cativo até à rece pção definitiva. 
Mais foi deliberado autorizar a substituição de cal çada miúda em calcário no passeio, 
por elementos pré-fabricados de betão, conforme req uerido pelo promotor. 

** 
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 

CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DA CA RANGUEJEIRA (9) 
T – 240/96. 
N.º2693/99 Na deliberação n.º 1210/99 da reunião  de 12 de Maio de 1999 da Câmara 
Municipal de Leiria, foi presente uma informação da DOM, referente a trabalhos a mais, 
cujos valores, por lapso, não estão correctos. 
 Assim é presente uma informação da DOM da 19 de Outubro, cujo valor correcto 
dos trabalhos a mais a preço de contrato, após correcção das contas relacionadas com o 
especificado no artigo 4.2, é de 4.814.280$00 e não de 4.954.280$00, o que perfaz um total 
de trabalhos a mais e a menos no valor de 12.808.773$00 e não de 12.948.773$00, 
conforme o indicado na referida deliberação. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, proceder à 
rectificação respectiva. 

** 

REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 - LOUREI RA - SANTA 
CATARINA DA SERRA (9) T - 46/98. 
N.º2694/99 Na deliberação n.º 2038/99 da reunião de 11 de Agosto de 1999 da Câmara 
Municipal de Leiria, contem imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê  “REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 
LAMEIRA  - SANTA CATARINA DA SERRA “ deve ler-se  “ESTRADA NACIONAL N.º 357 – 
BENEFICIAÇÃO ENTRE O KM 3,589 E 8,750 (TROÇO DA ESTRADA NACIONAL N.º 357 
DA QUINTA DA SARDINHA (SANTA CATARINA DA SERRA) PASSANDO POR 
LOUREIRA AO LIMITE DO CONCELHO “. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade, proceder à 
rectificação respectiva. 

** 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA C ENTRO DE DIA E 
POSTO MÉDICO DA CARREIRA - 1ª FASE (9) T - 404/90. 
N.º2695/99 Pela firma LITOBRAS - Sociedade de Construções  Civis e Obras Públicas, 
Lda . e confirmado pela DOM foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços 
respeitante ao Auto de Medição N.º s 1; 2; 3; 4; 5 (definitivos) 6; 8; 9 (provisórios) da obra 
supra, no valor total de 1.001.825$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 1.001.825 $00 + IVA. 

** 

PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA PA DRE MANUEL 
PEREIRA PATRÃO E DA RUA DA MARINHA DE CIMA - SOUTO DA CARPALHOSA (9) T 
- 129/99. 
N.º2696/99 Presente uma proposta da DOM no sentido de ser aberto para a execução da 
obra em epígrafe um concurso limitado sem apresentação de candidaturas, nos termos do 
N.º 3 do Art.º 47 e da alínea b) do nº 2 do artº 48º do Dec. Lei N.º 59/99, de 02 de Março, 
cujos trabalhos se estimam em 15.690.000$00. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, mandar abrir o 
respectivo concurso limitado sem apresentação de ca ndidaturas, e por Série de 
Preços, nos termos do artº 18 do Dec. Lei N.º 59/99 , de 02 de Março para a realização 
dos trabalhos pretendidos nos termos da proposta ac ima referida, constando o 
empreendimento no Plano de Actividades para 1999 co m o Código 09010238 e Código 
Orçamental 06090401. 
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PONTO NÚMERO SEIS 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIV ADO DO MUNICÍPIO, 
DO TERRENO À CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO, PARA A 
CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE PÚBLICO DE EST ACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS, NO LARGO DA FON TE LUMINOSA – 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PÁRCOMETROS À SUPERFÍCIE  
N.º2697/99 Presente o processo TT 312/99, acompanhado dos documentos comprovativos 
da afixação e publicação do edital n.º. 137/99, de 26/07/1999, em conformidade com o que 
havia sido deliberado em reunião de Câmara, de 20/07/1999. 

A Câmara, considerando que durante o prazo fixado p ara a apreciação  
pública do assunto mencionado em epígrafe nenhuma r eclamação e/ou sugestão foi 
apresentada, delibera, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador António Sequeira 
e do Sr. Vereador Dr. José Alves e os votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Acácio de 
Sousa e Raul Castro nos termos e para efeitos do di sposto na alínea a) do n.º 6 do 
artigo 64º, conjugado com o disposto na alínea b) d o n.º 4 do artigo 53º, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18/9, propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público 
para o domínio privado do Município, do terreno del imitado em planta com a área de 
4200 m2, sito  no largo da  Fonte Luminosa, em Leiria, a confrontar do norte co m Largo 
5 de Outubro do sul com Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e Largo Goa 
Damão e Diu do nascente com Largo Alexandre Hercula no e Espaço Público e do 
poente com Rua Dr. Correia Mateus e Largo Goa Damão  e Diu destinado à 
constituição do direito de superfície em subsolo, p ara a construção e exploração de 
um parque público de estacionamento subterrâneo par a viaturas ligeiras. 

Mais delibera, nos termos e para efeitos do dispost o na alínea a) do n.º 6 do 
artigo 64º, conjugado com o disposto na alínea i) d o n.º 2 do artigo 53º, ambos da Lei 
n.º 169/99, de 18/9, solicitar autorização à Assemb leia Municipal para, mediante a 
realização de concurso público, proceder à constitu ição, a título oneroso, do direito 
de superfície em subsolo sobre o terreno atrás iden tificado, por um período de 50 
anos, com vista à construção e exploração de um par que público de estacionamento 
subterrâneo para viaturas ligeiras. 

Delibera ainda, nos termos e para efeitos do dispos to na alínea a) do n.º 6 
do artigo 64º, conjugado com o disposto na alínea q ) do n.º 2 do artigo 53º, ambos da 
Lei n.º 169/99, de 18/9, solicitar autorização à As sembleia Municipal para, por 
intermédio do mesmo concurso público, concessionar,  pelo prazo de 20 anos, a 
exploração de cerca de 140 parcómetros à superfície , nas ruas João de Deus, rua 
Duarte Pacheco, Av. Combatentes da Grande Guerra e Largo de Santana marcadas 
em planta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECOL HA, TRANSPORTE E 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONCELHO DE LEIRI A N.º 43/93 
N.º2698/99 Retirado. 

** 

PLANO DE PORMENOR DE ALMUINHA GRANDE – ABERTURA DE INQUÉRITO 
PÚBLICO NOS TERMOS DO ART.º 14 DO DECRETO-LEI 69/90  DE 2 DE MARÇO FACE 
AO PARECER FAVORÁVEL DA CCRC ÀS ALTERAÇÕES APRESENT ADAS T – 420/86 
N.º2699/99 Presente o Processo com o ofício n.º 706332, enviado em 10 de Setembro 
último pela CCRC dando conhecimento do parecer favorável às alterações de âmbito 
limitado apresentadas anteriormente por esta Câmara. 
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A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, mandar abrir 
inquérito público, por um período de 30 dias, nos t ermos do art.º 14º do Decreto-Lei 
n.º 69/90, de 2 de Março, com as alterações introdu zidas pelos Decretos-Lei n.º 211/92, 
de 8 de Outubro e Decreto-Lei n.º 155/97, de 24 Jun ho. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA NATALÍCIA 
N.º2700/99 Presente uma carta da ACIL -  ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
LEIRIA a solicitar à semelhança dos anos anteriores autorização para os estabelecimentos 
comerciais no concelho de Leiria alargarem os períodos de funcionamento na Quadra 
Natalícia, isto é nos próximos meses de Novembro e Dezembro além do período de 
funcionamento praticado nos restantes meses do ano. 

O alargamento irá traduzir-se principalmente na abertura dos estabelecimentos 
aos sábados de tarde e domingos, mas sempre dentro dos limites fixados pelo Decreto-lei 
n.º 48/96, de 15 de Maio, bem como pelo Regulamento Municipal. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, autorizar. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO ISLA – CONCERTO MUSICAL  

N.º2701/99 Presente uma carta da ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES – ISLA – LEIRIA , a 
solicitar a autorização para a realização de um concerto musical no dia 22 do corrente mês 
no parque traseiro do edifício onde está instalado o Instituto. 
 Solicita ainda a cedência de um palco com as dimensões de 8 por 10. , com 
cobertura. 

O espectáculo tem como principal objectivo promover o ISLA junto das escolas 
secundárias. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, satisfazer o 
solicitado pela Associação de Estudantes do ISLA no  uso da competência da alínea b) 
do n.º 4, do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de S etembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 

N.º2702/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a vinte de Outubro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 427.897.732$00 sendo de Operações 
Orçamentais 362.805.196$00 e de Operações de Tesouraria 65.092.536$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

17.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE  1999 
N.º2703/99 Presente a 17ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 238.750 contos. 
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A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira e Dr. Acácio Fernando dos 
santos Lopes de Sousa, aprovar a presente proposta de alteração. 

** 

14.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO D E 1999 
N.º2704/99 Presente a 14ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 152.950 contos. 

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

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (TL)24-20 
N.º2705/99 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 22 e 29 
de Outubro 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 
21º 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 – ARMINDA MOÇO UNIPESSOAL, LD.ª (3)24-1 6 
N.º2706/99 Presente o requerimento da firma Arminda Moço Unipessoal, Ld.ª., com sede na 
Rua Poeta Acácio Leitão, Lote 35, r/c. dt.º., solicitando autorização para instalação  de 
publicidade, a colocar na sua loja sita no Centro Comercial Maringá, Rua de S.Francisco, 
Leiria. 

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

** 

PUBLICIDADE – NELSON JESUS CRESPO BAJOUCO (3)24-16 
N.º2707/99 Presente o pedido de Nelson Jesus Crespo Bajouco, residente em Casal do 
Pilha, Milagres, solicitando autorização para instalação de reclame publicitário, a colocar na 
mesma morada. 

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

** 
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ENTIDADES SUJEITAS À  APLICAÇÃO DE TAXAS POR OCUPAÇ ÃO DE ESPAÇOS DO 
DOMÍNIO PÚBLICO (3)24-7 
N.º2708/99 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
N.º2709/99 Presente o despacho da Senhora Presidente, relativo ao assunto em epígrafe, 
cujo teor se transcreve: 

“DESPACHO 
 No uso da faculdade que me é conferida pela alínea p) do n.º 2 do artigo 68º 

da Lei n.º 169/99, de 18/9, e pelo n.º 5 do artigo 29º da Lei n.º 42/98, de 6/8, delego no 
Vereador Senhor Eng. Pedro Lopes Pereira de Faria, a minha competência para, 
respectivamente: 
 Determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar as coimas, nos 
termos da lei; 
 Determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar as coimas, 
resultantes da violação de posturas e de regulamentos em vigor no Município de Leiria. 

 O presente despacho revoga, nesta matéria, o meu despacho de 3 de 
Fevereiro de 1999. 

 Nos termos e para os efeitos constantes do artigo 91º da Lei n.º 169/99, de 
18/9, ao presente despacho deverá ser dada a publicidade devida.” 

A Câmara, depois de tomar conhecimento e tendo em c onta o disposto na 
alínea p) do n.º 2 do artigo 68º e no n.º 2 do arti go 100º da Lei n.º 169/99, de 18/9, e no 
n.º 5 do artigo 29º da Lei n.º 42/98, de 6/8, delib era, por unanimidade, revogar a 
deliberação n.º 0189/99, de 27/1, sob a epígrafe “P ROCESSOS DE CONTRA-
ORDENAÇÃO – COMPETÊNCIA PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSO S DE CONTRA-
ORDENAÇÃO E PARA APLICAÇÃO DAS COIMAS NOS TERMOS DO  N.º 5 DO ART.º 
29º DA LEI 42/98, DE 6 DE AGOSTO – (LEI DAS FINANÇA S LOCAIS) 

Mais delibera que, nos termos e para os efeitos con stantes do artigo 91º da 
Lei n.º 169/99, de 18/9, à presente deliberação sej a dada a publicidade devida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
N.º2710/99 A Câmara delibera, por unanimidade, soli citar ao Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal a convocação de uma Sessão Ext raordinária da Assembleia 
Municipal para apreciação e discussão dos seguintes  assuntos: 

1- DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO P RIVADO 
DO MUNICÍPIO, DO TERRENO DESTINADO À CONSTITUIÇÃO D O 
DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO, PARA A CONSTRUÇÃO  E 
EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS, NO LARGO DA FON TE 
LUMINOSA EM LEIRIA; CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 
PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE 

2- PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTA S DE 
FREGUESIA 

3- NORMAS INTERNAS SOBRE O CONTROLO DE ASSIDUIDADE E 
PONTUALIDADE DO PESSOAL DA C.M.L. 
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4- PROCESSO DE LOTEAMENTO DE UM TERRENO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA (SITO NA PRAIA DO PEDROGÃO) – 
AUTORIZAÇÃO PARA EFECTUAR ALIENAÇÃO DE PARCELAS DE 
TERRENO 

5- BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – REGULAMENTO 
6- PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA – REGULAMEN TO 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – VERBA DE ARRANQUE DE15-4 
N.º2711/99 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura referente ao 
assunto em epígrafe, que é do seguinte teor: 
 “A emergência de novas estruturas educativas – Agrupamentos de Escolas – 
acarreta às escolas sede dificuldades acrescidas ao nível da coordenação de esforços e 
recursos. 

 Considerando o investimento que uma fase de transição implica 
 Considerando que os orçamentos das escolas sede estão a ser afectados com a 
nova estrutura por não se encontrarem regulamentadas as atribuições concretas de cada 
um dos intervenientes; 
 Considerando a necessidade de articulação de respostas conjuntas (Câmara, 
Escolas, Juntas de Freguesias), contribuindo para uma transição harmoniosa, 
compatibilizando as diversas partes; 
 Considerando a mobilidade do corpo docente e consequente investimento na 
organização e adaptação dos recursos; 
 Considerando a necessidade de valorizar os Projectos Educativos em elaboração e 
que se pretende que venham a dar respostas melhoradas para o futuro a nível Pedagógico 
e Cultural, bem como no âmbito da Acção Social, obrigando a escola sede a um maior 
dispêndio; 

PROPONHO a atribuição de uma verba de 150.000$00 para apoiar o arranque 
dos Agrupamentos de Escolas em funcionamento no ano lectivo 1999/2000, nos termos da 
alínea e) do n.º 3 do art.º 19º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, bem como da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro (art.º 64º, n.º 1 alínea I).” 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  proposta acima 
transcrita e atribuir a cada um dos seguintes Agrup amentos de Escolas do Conselho 
de Leiria, constituídos nos termos do Decreto-Lei n .º 115-A/98, de 4 de Maio, uma 
verba de 150.000$00 para o seu arranque: 

- Escola Básica 2,3 Dr. Correia Alexandre 150.000$0 0 
- Escola Básica 2,3 dos Marrazes 150.000$00 
- Escola Básica 1,2,3 Santa Catarina da Serra 150.0 00$00 
- Escola Básica 1,2,3 de Colmeias 150.000$00 
- Escola Básica 2,3/S da Maceira 150.000$00 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENOS.  
N.º2712/99 Em face da aprovação do Loteamento 48/93, ao qual coube o Alvará de 
Loteamento n.º 806/95, foi cedido para o domínio privado desta Autarquia, duas parcelas 
de terreno designadas pelas letras A e B, com áreas respectivamente de 720 m2 e 1223 
m2, para equipamento ou zona verde. 
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Na deliberação n.º 0230/99, de 3 de Fevereiro, por lapso não foi indicado 
o Cartório Notarial de Leiria, para efeitos da real ização da Escritura Pública de 
Cedência Gratuita de Terrenos. 

Analisado o assunto a Câmara, delibera, por unanimi dade, enviar ao 1.º 
Cartório Notarial de Leiria, os documentos necessár ios à celebração da Escritura, 
relativa à cedência das parcelas de terreno, e atri buir e tão somente para efeitos de 
Escritura de Cedência de Terrenos o valor de 1.000$ 00 por m2. 

** 

ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE TERRENOS – DELIBERA ÇÃO DE CÂMARA 
DE 99-08-25 
N.º2713/99 Permuta de um lote de terreno pertença da Autarquia, com a área de 214.50 
m2, sito em Cova do Picanço – Leiria, prédio inscrito na matriz predial urbana com o N.º 
3606, e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob. o N.º 1504, e uma 
parcela de terreno com a área de 26 m2 omisso à matriz e não descrita na Conservatória, 
mas titulada pela Escritura de Cedência Gratuita de Terrenos N.º 41/97, realizada no 
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal em 97-12-22, e que veio a 
posse do Município, em face da aprovação do loteamento 17/90, a que coube o alvará de 
loteamento 866/97, para acerto de estremas do lote acima indicado. 

Os prédios referidos, serão permutados por um terreno com a área de 1300 
m2, sito em Casal do Guerra, prédio inscrito na matriz urbana N.º 87 e descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob. o N.º 1490, pertença de Aquilino Carreira 
Imobiliários Ld.ª, com sede na Avenida Marques de Pombal lote 4 R/C Dt.º Leiria. 

A Câmara, na sequência da deliberação n.º 2126/99 d e 25 de Agosto de 
1999, e após apreciação do processo, delibera, por unanimidade, ao abrigo d alínea 
f) do n.º 1 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de Sete mbro permutar os prédios acima 
referidos de acordo com a informação do Departament o de Urbanismo de 99-08-09, 
que atribuiu, e tendo em atenção a sua edificabilid ade os seguintes valores: 

Aos prédios da Autarquia, com a área total de 240.5 0 m2 x 33.264.00 = 
7.999.902.00 ( sete milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e dois 
escudos ). À parcela de terreno a permutar pertença  da Firma Aquilino Carreira 
Imobiliários Ld.ª , com a área de 1300 m2 x 6.153$0 0 = 7.998.900$00 ( sete milhões 
novecentos e noventa e oito mil e novecentos escudo s ). 

Para compensação dos valores dos prédios a permutar  deverá a Firma 
Aquilino Carreira Imobiliários LD.ª , efectuar o pa gamento na Tesouraria da Câmara 
Municipal de Leiria, o valor de 1.092$00 ( mil nove nta e dois escudos ). 

Mais delibera, integrar a parcela de terreno com a área de 1300 m2 na 
área do domínio público do Município, que se destin a a arruamentos, passeios, 
estacionamentos e zona verde, e constituir, sobre o  lote e a parcela de terreno 
prédio único com a celebração da Escritura Pública de Permuta, ficando o lote com 
a área de 240.50 m2, e com as confrontações constan tes na Certidão de Finanças, e 
submeter o processo ao 2.º Cartório Notarial de Lei ria para a realização da 
Escritura Pública de Permuta. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

OFÍCIO N.º 453/99, DE 24-06-1999, DA JUNTA DE FREGU ESIA DE MARRAZES – 
INFRACÇÃO CONTRA-ORDENACIONAL PREVISTA E PUNIDA NO ART.º 60º DO 
DECRETO-LEI N.º 317/85, DE 02 DE AGOSTO 
N.º2714/99 Presente o ofício n.º 453/99, de 24-06-1999, da Junta de Freguesia de Marrazes, 
acompanhado de informação prestada pela Divisão Jurídica, de 19-07-1999. 
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A Câmara concordando com o teor da informação prest ada pela Divisão 
Jurídica delibera, por unanimidade, que seja declar ada extinta a infracção contra-
ordenacional prevista e punida no art.º n.º 60º do Decreto-Lei n.º 317/85, de 02/08, por 
efeito da amnistia, ao abrigo do disposto na alínea  b) do art.º 7º da Lei n.º 29/99, de 
12/05 e arquivado e presente ofício. 

Mais delibera que seja extraído verbete onomástico e notificado o arguido 
do teor desta decisão, cumprindo-se o disposto no a rt.º 46º e 47º do Decreto-Lei n.º 
433/82, de 27/10, alterado pelo Decreto-Lei n.º 244 /95, de 14/09, através de carta 
registada com aviso de recepção. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – REGULAMENTO 
N.º2715/99 Foi presente o Regulamento em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“REGULAMENTO  
DE BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 

CAPÍTULO 
I 

 Disposições Gerais 

Art.º 1º 

A Câmara Municipal de Leiria, adiante designada por CML, concede anualmente quatro 
bolsas de investigação com o fim principal de estimular a investigação e a pesquisa de 
âmbito específico, preferencialmente a jovens e a trabalhos cujo núcleo temático central 
incida sobre aspectos do concelho de Leiria. 

Art.º 2º 

Para atribuição de bolsas a CML promoverá a abertura de concurso, publicitado em órgãos 
de comunicação social de âmbito local e nacional e junto das instituições académicas e 
científicas. 

Art.º 3º 

A CML decide sobre a oportunidade de abertura do concurso, estabelecendo as fases e 
condições não previstas no Regulamento, sendo a concessão de bolsas limitada às 
seguintes áreas de investigação: 

 Ambiente, Economia, Turismo, Gestão, Tecnologias Aplicadas, Biologia, Geologia; 
 Sociologia, Antropologia, História, Psicologia e Arqueologia. 
Serão afectas duas bolsas a cada um destes grupos indicados. 

Art.º 4º 

As despesas com a concessão das bolsas de investigação serão suportadas por verba 
inscrita no Orçamento da CML, ou por doações, legados e outras contribuições de entidades 
públicas e privadas expressamente destinadas a essa finalidade. 

Art.º 5º 

O Júri será composto por um representante da Câmara e dois especialistas por cada área 
temática, a convidar pela Câmara 

Art.º 6º 

A CML reserva-se o direito de não conceder, no todo ou em parte, as bolsas para que o 
concurso é aberto, quando devidamente fundamentada. 
O simples facto de o requerente ser admitido a concurso não lhe confere o direito a uma 
bolsa. 
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Art.º 7º 

A bolsa inclui 
a) um quantitativo mensal de 100.000$00. 
 No 1º. ano de cada mandato autárquico deverão ser revistos estes montantes, no sentido de 
avaliar a sua manutenção ou actualização; 
b) nos casos em que os bolseiros tenham que custear despesas de carácter 
comprovadamente extraordinário e imprescindíveis à boa execução do plano previamente 
aprovado a Câmara decidirá, caso a caso e após a comprovação das despesas, formas 
compensatórias que nunca poderão ultrapassar os 10% da totalidade da bolsa atribuída 
inicialmente. 

Art.º 8º 

O pagamento da bolsa está condicionado à assinatura de uma declaração em que o bolseiro 
se compromete a aceitar e a cumprir o estipulado no presente Regulamento. 

CAPÍTULO  
II 

Do Concurso  

Art.º 9º 

Português: 
1) o prazo para apresentação das candidaturas, é de um mês sendo de 2 meses o 
prazo para apreciação das candidaturas. 
2) para se candidatarem a uma bolsa os interessados deverão remeter à CML, 
devidamente preenchido, o boletim de inscrição difundido para o efeito, acompanhado dos 
seguintes documentos: 
a) documento comprovativo das habilitações académicas, devidamente autenticado; 
b) “ curriculum vitae” detalhado pelo qual possa ser aferida a preparação do candidato para o 
projecto que pretende levar a efeito; 
c) plano circunstanciado do estudo ou trabalho, proposto pelo candidato, no qual se definam 
claramente os objectivos pretendidos e se indique o período de tempo necessário para o seu 
integral cumprimento; 
d) documento comprovativo de que um orientador qualificado aprova o respectivo plano de 
trabalho e que se encontra disposto a exercer a orientação científica do projecto; 
e) documento comprovativo de que o referido plano foi aceite pelos órgãos competentes da 
faculdade, instituto, serviço, centro de investigação ou instituição científica, no caso de o 
candidato se encontrar vinculado; 
f) quando o candidato não se encontre integrado em qualquer  dos organismos anteriormente 
mencionados, a abonação prevista no ponto anterior deverá ser prestada por duas pessoas 
de reconhecida idoneidade científica na área da investigação proposta; 
g) Serão dispensados dos requisitos previstos nas alíneas d) e) e f) deste artigo, os 
candidatos que demonstrem curricularmente uma adequada preparação científica de base. 

Art.º 10º 

Não serão considerados os boletins de inscrição que: 
a) derem entrada na CML depois de expirado o prazo fixado. 
b) não estejam completamente preenchidos ou não sejam acompanhados de todos os 
documentos exigidos, salvo se o atraso na apresentação dos elementos em falta for 
justificado e estes tiverem sido entregues em tempo considerado útil  para a resolução dos 
pedidos. 

Art.º 11º 

Sempre que o considere conveniente, poderá a CML, em complemento, solicitar aos 
candidatos a apresentação de outras informações ou provas julgadas pertinentes. 
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CAPÍTULO 
III 

ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS 

Art.º 12º 

As quatro bolsas disponíveis em cada ano serão atribuídas aos candidatos que a CML 
seleccionar, entre os admitidos a concurso. 

Art.º 13º 

Duração 
As bolsas serão concedidas, em regra, por um período até doze meses, podendo esse prazo 
ser prorrogável nos termos do Capítulo V deste Regulamento. 

Art.º 14º 

Para efeitos de selecção atender-se-á: 
a) à importância, originalidade e qualidade do trabalho que o candidato se propõe realizar, no 
quadro do desenvolvimento económico e da promoção da identidade cultural e científica do 
concelho de Leiria; 
b) ao mérito dos trabalhos de investigação ou especialização já realizados pelo candidato e 
ao das publicações de que seja autor; 

Art.º 15º 

A CML reserva-se o direito solicitar as informações que entender necessários sobre as 
qualificações dos candidato. 

Art.º 16º 

As bolsas deverão começar a ser utilizadas no prazo de 30 dias a contar da data da 
comunicação ao bolseiro e só por circunstâncias cuja apreciação cabe à CML esse prazo 
poderá ser alterado. 

Art.º 17º 

Em casos de força maior, devidamente justificados, que obriguem à interrupção dos 
trabalhos, poderá a CML autorizar a suspensão temporária da bolsa concedida, até um limite 
máximo de três meses. 

Art.º 18º 

A não utilização da bolsa dentro do referido prazo, ou a sua interrupção sem prévia 
autorização da CML, implica o cancelamento imediato da mesma. 

Art.º 19º 

As bolsas de investigação a atribuir pela CML não implicam exclusividade de trabalho. 

CAPÍTULO 
IV 

DOS DEVERES DOS BOLSEIROS 

Art.º 20º 

O bolseiro está sujeito ao cumprimento dos seguintes deveres: 
a) apresentação trimestral de um relatório sucinto de progresso sobre os seus estudos e 
actividades de investigação, bem como o trabalho final no termo do projecto, devendo os 
mesmos ser obrigatoriamente visados pelo orientador; 
serão dispensados do visto do orientador os bolseiros que se encontrem nas condições 
previstas na alínea g).do art.º 9º. 
b) apresentação, no fim do primeiro semestre, um artigo de divulgação e outro conclusivo, 
após a elaboração do trabalho final, destinados à publicação pela CML. no Boletim 
Municipal; 
c) requisição à CML, mediante pedido devidamente fundamentado, de autorização prévia 
para alteração do plano de trabalho. 
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d) não dispor, para quaisquer fins, do trabalho executado durante o período de vigência da 
bolsa, sem a concordância da CML; 
e) proposta à CML de promoção de qualquer acção que pretenda realizar como 
consequência imediata da bolsa. Para tal, deverá submeter à apreciação da CML, com 
antecedência não inferior a 60 dias, do respectivo plano, devidamente estruturado e 
documentado; 
f) não acumulação da bolsa concedida ao abrigo deste Regulamento com qualquer outra 
bolsa; 
g) não asserção de quaisquer compromissos durante o período de vigência da bolsa, que se 
prendam com a área temática do projecto, sem prévia autorização da CML.. 

CAPÍTULO 
 V 

DA PRORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO 
DAS BOLSAS 

Art.º 21º 

As bolsas poderão ser prorrogadas, mediante decisão da CML, até ao limite máximo de seis 
meses. 

Art.º 22º 

Os pedidos  de prorrogação deverão ser apresentados com a antecedência mínima de 60 
dias em relação ao termo da bolsa, devidamente fundamentados e acompanhados do plano 
de trabalho a realizar e de informações comprovadas pelo orientador do projecto. 
a) serão dispensados da comprovação referida os bolseiros que se encontrem nas condições 
previstas na alínea g).art.º 9º,  

Art.º 23º 

Consideram-se inatendíveis os pedidos de prorrogação que não forem devidamente 
justificadas, ou não derem entrada na CML dentro do prazo mencionado, ou ainda, não 
estiverem devidamente instruídos. Nestes casos a bolsa cessará na data inicialmente 
prevista para o seu termo. 

CAPÍTULO  
VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.º 24º 

São causas de cessação imediata da bolsa: 
a) a verificação, em qualquer tempo, de que as declarações prestadas à CML pelo bolseiro 
não são exactas; 
b) a falta de boa informação por parte do orientador ou das instituições científicas referidas 
na alínea e) art.º 9º; 
c) o abandono das actividades inerentes à bolsa ou a falta de apresentação do relatório 
trimestral, nas condições estabelecidas neste Regulamento; 
d) a falta de apresentação, sem motivo considerado justificado pela CML, dos artigos a que 
se refere a alínea b) do art.º 20º; 
e) proceder, sem o prévio acordo da CML, à modificação do objectivo ou do plano de 
trabalho inicialmente previstos, à mudança de orientador, bem como de faculdade, instituto, 
serviço, centro de investigação ou instituição científica a que esteja vinculado, de acordo com 
a alínea e) do art.º 9º; 
f) a utilização da bolsa para fim diferente daquele para que foi concedida; 
g) a aceitação de outra bolsa de estudo durante o período de vigência da que lhe foi 
concedida pela CML; 
h) A falta de cumprimento das demais obrigações a que fica vinculado pela aceitação da 
bolsa e deste Regulamento. 
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Art.º 25º 

A CML reserva-se o direito de publicar, no todo ou em parte, o trabalho realizado pelo 
bolseiro. 

Art.º 26º 

No caso da cessação da bolsa por algum dos motivos referidos no art.º 24º, a CML pode 
exigir do bolseiro, ou do seu legal representante, a restituição imediata das mensalidades 
que hajam sido pagas. 

Art.º 27º 

Sem prejuízo da sua eventual prorrogação, as bolsas já existentes passarão a obedecer ao 
presente Regulamento. 

Art.º 28º 

A suspensão da bolsa, nos casos previstos no art.º 17º, implica o não pagamento da 
mesma, durante o período a que aquela se reportar. 

Art.º 29º 

Este Regulamento poderá sofrer, a todo o tempo, as alterações ou modificações 
indispensáveis. 

Art.º 30º 

Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela CML. 

Art.º 31º 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação por intermédio de 
Edital a afixar nos lugares de estilo” 

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 d a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA – REGULAMENTO 
N.º2716/99 Foi presente o regulamento em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PRÉMIO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA 

Poesia – Ficção 

REGULAMENTO 

Afonso Lopes Vieira (1878-1946), vulgarmente conhecido como poeta e conferencista, é o 
escritor Leiriense de renome nacional mais notável do século XX. Lopes Vieira, cuja 
actividade tocou outras expressões artísticas como o cinema, fotografia e crítica de arte, 
possuía uma sensibilidade estética muito apurada que se revelou em toda a sua obra. Ao 
longo da sua vida, constituiu uma Biblioteca notável com mais de 9000 documentos que 
deixou à sua cidade natal e que tem servido diversas gerações de Leirienses. A Biblioteca 
Municipal Afonso Lopes Vieira tornou-se numa referência cultural do nosso concelho da 
qual, certamente, o escritor se orgulharia. 
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Art.º 1º 

O Prémio Literário Afonso Lopes Vieira, instituído em reunião de Câmara de 18 de Março de 
1998, pretende homenagear o poeta leiriense e incentivar a descoberta de novos valores no 
campo das letras. 

Art.º 2º 

O prémio distingue em anos terminados em número par uma obra literária inédita de poesia 
e, em anos terminados em número ímpar, de prosa. 
Será feita a publicitação em órgãos de comunicação social local e nacional. 

Art.º 3º 

Os trabalhos concorrentes a este prémio deverão ser apresentados em língua portuguesa 

Art.º 4º 

O valor pecuniário do prémio a atribuir será de 250.000$00, 150.000$00 e 100.000$00, 
respectivamente para os primeiros três classificados. 
O Júri poderá ainda atribuir menções honrosas. 

Art.º 5º 

 Cada autor poderá concorrer com o máximo de uma obra, em cada domínio. 
 As obras concorrentes deverão ser apresentadas em 5 exemplares, dactilografadas, 
em suporte de papel ou informático, a dois espaços e devidamente numeradas em formato 
A4 . 
 Serão obrigatoriamente identificadas com o título da obra e o pseudónimo do autor, 
não havendo limite no número de páginas (mínimo ou máximo). 
 Os trabalhos serão enviados em envelope fechado identificado exteriormente pelo 
pseudónimo e contendo outro envelope fechado que deve conter a identificação completa 
do autor (nome, Idade, B.I., endereço e telefone.), para ser aberto pelo Júri, após a escolha 
das obras premiadas. 

Art.º 6º 

A Câmara Municipal reserva-se o direito de edição de todos os trabalhos premiados. Os 
trabalhos ficarão na posse da Autarquia com os respectivos direitos para a primeira edição. 

Art.º 7º 

O Prémio será atribuído por um Júri composto por 5 pessoas:  
1 representante da Câmara Municipal que presidirá; 

  1 Técnico Superior dos Serviços Municipais de Cultura da CML; 
  1 representante da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL); 
  1 representante doa Escola Superior de Educação de Leiria (IPL / ESEL); 
  1 crítico (a convidar). 
A decisão será tomada por voto secreto e por maioria. 

Art.º 8º 

O júri reserva-se o direito de não atribuição de prémio desde que devidamente 
fundamentado. 

Art.º 9º 

Os membros do júri, ou outros elementos ligados à organização do Concurso e familiares do 
primeiro grau não poderão concorrer a este prémio. 

Art.º 10º 

O envio dos trabalhos implica a aceitação deste regulamento. 
Os trabalhos deverão ser enviados até 30 de Março para 
CONCURSO LITERÁRIO AFONSO LOPES VIEIRA  
Câmara Municipal de Leiria 
Praça da República 
2400 LEIRIA 
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A divulgação e entrega dos prémios será feita no dia 22 de Maio , Dia da Cidade. 

Art.º 12º 

As decisões do Júri carecem de sancionamento da Câmara Municipal, a quem cabe a 
resolução de todos os casos omissos neste regulamento.” 

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 d a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

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: 

 PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A 
FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
(INSTITUTO DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS) 

 VICE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
 REUNIÕES DE CÂMARA 
 PROC.º N.º 398/97 DE VITOR DAS NEVES DIAS 
 64.º ANIVERSÁRIO, O REGIÃO DE LEIRIA (DA)-49 
 PROC.º LOT. N. 4/98 – RECTIFICAÇÃO 
 PROC.º N.º 371/99 – RECTIFICAÇÃO 
 PROC.º LOT. N.º 5/97 - PROTOCOLO 

** 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A FA CULDADE DE 
LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (INSTITUTO DE EST UDOS GEOGRÁFICOS) 
N.º2717/99 Presente o texto do protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria e a Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra (instituto de Estudos Geográficos) com o objectivo de 
proporcionar estágios de pós-graduação aos licenciados em Geografia, nas áreas de 
especialização em Estudos Ambientais e em Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
A 

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
E A  

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (Licenciatura em Geografia 
nas áreas de especialização em Ordenamento de Território e Desenvolvimento e Estudos 
Ambientais) e a Câmara Municipal de Leiria, consideram de benefício mútuo aprofundarem 
a cooperação entre si, tendo em vista o alargamento do conhecimento regional. 

As entidades signatárias entendem que os estágios pós-graduação constituem 
uma oportunidade importante para a concretização daquele objectivo. 

Nestes termos, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
representada pelo Presidente do Conselho Directivo, Doutor Francisco de São José de 
Oliveira, e a Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel 
Damasceno V. de C. Costa, celebram o protocolo constante dos seguintes artigos: 
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Artigo 1º 
(Objecto) 

O presente protocolo visa formalizar a colaboração entre as entidades 
signatárias, no domínio dos estágios pós-graduação da Licenciatura em Geografia da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, bem como de outras acções que se 
revelem úteis para os fins em vista. 

Artigo 2º 
(Estágios) 

1. O segundo signatário colocará anualmente à disposição do primeiro 
signatário, pelo período de três meses, facilidades de estágios, não remunerados, nos 
domínios do Ordenamento do Território e dos Estudos Ambientais, para alunos da 
Licenciatura em Geografia, indicados pelos órgãos competentes da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, que tenham concluído a licenciatura e que apresentem 
candidatura a concurso. 

2. As condições de efectivação dos estágios, o número de alunos, o prazo de 
duração dos estágios e respectivas datas de realização, serão determinados no início de 
cada ano lectivo, após consulta entre os signatários. 

Artigo 3º 
(Responsáveis) 

Os signatários designarão, no início de cada ano lectivo, em data a acordar, os 
responsáveis pela efectivação dos estágios em dada uma das instituições. 

Artigo 4º 
(Declaração) 

O responsável designado pelo segundo signatário, nos termos do artigo 3º, 
assegurará, no final do estágio, uma declaração atestando a frequência do estudante. 

Artigo 5º 
(Outras acções de formação) 

Os signatários poderão acordar, segundo proposta de qualquer das partes, a 
realização de outras acções de formação, tanto no âmbito profissional como de extensão 
universitária. 

Artigo 6º 
(Acções de investigação) 

 O segundo signatário facultará, na medida das suas possibilidades, aos 
docentes e aos estudantes estagiários da Licenciatura em Geografia, o acesso aos Centros 
de Documentação e prestará, em condições a estabelecer, apoio à realização de trabalhos 
de investigação na área da Geografia. 

 O primeiro signatário dispõe-se a colaborar, de forma recíproca, com o 
segundo signatário no apoio especializado à concretização dos objectivos de 
desenvolvimento regional em que a Câmara Municipal de Leiria está envolvida. 

Artigo 7º 
(Aplicação do protocolo) 

Os signatários definirão, no início de cada ano lectivo, em data a acordar, o 
plano de actividades para o ano seguinte, no âmbito do presente protocolo.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Proto colo em epígrafe, e 
conferir poderes à Senhora Presidente para outorga do mesmo. 

A Presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
N.º2718/99 Nos termos do n.º 3 do art.º 57º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, foi 
presente à Câmara pela Senhora Presidente, o despacho que abaixo se transcreve: 

“DESPACHO 

ISABEL DAMASCENO CAMPOS , Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 
designo , ao abrigo do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o Senhor 
Vereador Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço, Vice-Presidente da Câmara, cabendo-lhe 
para além de outras funções que lhe sejam distribuídas, substituir-me nas minhas faltas e 
impedimentos.” 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

REUNIÕES DE CÂMARA 
N.º2719/99 Por motivo da deslocação de alguns membr os da Câmara em visita ao 
Japão, a Câmara delibera, por unanimidade, não real izar a reunião ordinária do 
próximo dia 27 de Outubro por falta de quorum. 

Mais delibera que, nos termos e para os efeitos con stantes do artigo 91º da 
Lei n.º 169/99, de 18/9, seja dada a publicidade de vida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º2720/99 PROC.º N.º 398/97 
De VITOR DAS NEVES DIAS , residente na Rua Manuel Oliveira Pepe, n.º 8 – 

Ponte dos Pousos, freguesia de Pousos. 

A Câmara delibera, por unanimidade, revogar a delib eração n.º 2469/99 
tomada em reunião de 29 de Setembro, nos termos do disposto no art.º 138º do 
Código do Procedimento Administrativo, respeitante à aprovação do projecto de 
arquitectura da moradia a levar a efeito no lugar d e Ponte dos Pousos, freguesia de 
Pousos, mantendo a deliberação n.º 1919/99, tomada em reunião de 28/07/99. 

** 

64.º ANIVERSÁRIO, O REGIÃO DE LEIRIA (DA)-49 
N.º2721/99  Presente um ofício do bissemanário “Região de Leiria”  a solicitar a cedência do 
Teatro José Lúcio da Silva para promover um concerto, com Luís Represas, a realizar no dia 
4 de Novembro de 1999 no âmbito do seu 64.º Aniversário. 

Na continuação do terceiro ano de projecto a favor da infância o valor a obter 
com a bilheteira no referido concerto é oferecido a duas iniciativas de duas prestigiadas 
instituições com presença em Leiria: 

 Cercilei – aquisição de equipamento para projecto de inserção destinado a 
desempregados de longa duração e beneficiários do rendimento mínimo garantido, que 
permitirá também, as aprendizagens de crianças com deficiência mental; 
 Unicef – Conta Timor 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a, por unanimidade, 
ceder a suas expensas as instalações do Teatro José  Lúcio da Silva às entidades 
requerentes. 

** 
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N.º2722/99 PROC.º LOT. N.º 4/98 – RECTIFICAÇÃO 
A deliberação n.º 2533/99 da reunião de 6 de Outubro de 1999 da Câmara 

Municipal de Leiria, contém imprecisões que importa rectificar: 
Assim; onde se lê  “ Quanto ao ponto 1º a Câmara depois de analisar o assunto 

...” deve ler-se  “Quanto ao ponto 2º a Câmara, depois de analisar o assunto ...” 

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

** 

N.º2723/99 PROC.º N.º 371/99 – RECTIFICAÇÃO 
A deliberação n.º 2585/99 da reunião de 13 de Outubro de 1999 da Câmara 

Municipal de Leiria, contém imprecisões que importa rectificar. 
Assim; onde se lê  “A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com 

a informação prestada pelo Departamento de Obras Particulares em 09/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da remodelação e ampliação da moradia 
acima referida, condicionado ao seguinte:” deve ler-se  “ A Câmara, depois de analisar o 
assunto e concordando com a informação prestada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 09/10/99, delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte:” 

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

** 

PROC.º LOT. N.º 5/97 - PROTOCOLO 
N.º2724/99 Presente a minuta do Protocolo que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 

Entre o MUNICÍPIO DE LEIRIA , adiante designado por 1.º outorgante e 
representado pela Senhora Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Presidente da 
Câmara Municipal, e “PINHAL VERDE – EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E 
URBANÍSTICOS, LD.ª” , com sede na Rua João Infante, Lote 3 – r/c A, Alto das Flores, 
Cascais, titular do Processo de Loteamento n.º LOT 5/97, adiante designado por 2.º 
outorgante e representando pela Senhor Eng.º João Pedro Rodrigues Machado da Polonia, 
portador do bilhete de identidade n.º 423050, emitido em 03/02/93 pelo Arquivo de 
Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 159362300, e pelo Senhor Eng.º Pedro José 
Rodrigues Pires de Miranda, portador do bilhete de identidade n.º 419114, emitido em 
18/05/81 pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte fiscal n.º 128920556, é 
celebrado o presente Protocolo, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 13º e 
da alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente Protocolo tem por objecto o financiamento de uma nova ligação 
viária entre a povoação de Telheiro (E.M. n.º 543) e a Estrada das Cortes (E.N. n.º 356-2), 
de acordo com o previsto em planta anexa ao Protocolo, sendo que o custo estimado para a 
realização da ligação viária ascende a 113.760.000$00 (cento e treze milhões e setecentos 
e sessenta mil escudos), valor este que já inclui os custos com as expropriações. 

Cláusula Segunda 

O 1.º outorgante obriga-se a proceder à construção da ligação viária referida na 
cláusula anterior. 
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Cláusula Terceira 

O 2.º outorgante obriga-se a comparticipar em 8,4 % o financiamento das obras 
referidas na cláusula anterior, no montante de 9.555.840$00 (nove milhões quinhentos e 
cinquenta e cinco mil oitocentos e quarenta escudos), a pagar à Câmara Municipal de Leiria 
no acto de levantamento do alvará de loteamento. 

Cláusula Quarta 

A obrigação estabelecida na cláusula terceira constitui condicionamento ao 
licenciamento do loteamento n.º LOT 5/97 e consta do respectivo alvará, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 448/91 e do Anexo IV da Poetaria n.º 
216/92, de 20 de Março.” 

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

Mais delibera mandar emitir o alvará de loteamento,  em conformidade com 
os condicionamentos ao loteamento anteriormente apr ovados e constantes do 
presente Protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e cinquenta minutos, 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 vinte dias do mês de Outubro do 
ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


