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ACTA N.º 40 
Aos treze 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 estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por ACÁCIO MONTEIRO DOS 
SANTOS Chefe de Secção. 

** 

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

** 

A Senhora Presidente DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
COSTA e o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA ausentaram-se 
eram dezassete horas e dez minutos, depois da discussão e votação da deliberação 
N.º2647/99. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.10.06., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

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

462/81 MARIA HELENA DE ALMEIDA ROCHA VIEIRA DIAS 
398/84 MARIA LAURA PEREIRA PEDROSA 
860/91 FRANCISCO QUINTA FERNANDES 

1120/93 VIRGÍLIO JORGE DA PONTE 
1572/94 HABIRUIVO, LD.ª 

850/96 JAIME MANSO, LD.ª 
550/97 VERIFER – CONSTRUÇÕES, LD.ª 

1616/97 ANTÓNIO MANUEL ROSA FERREIRA 
1318/98 PASTELARIA PRINCESA DO LIZ, LD.ª 
1460/98 MÁRIO ALVES CRESPO 

371/99 SILVINA PEREIRA DOS SANTOS RODA 
379/99 MANUEL BATISTA FERNANDES 
455/99 PAULO JORGE MENESES COELHO PEREIRA GROSSO 
641/99 EMILIA MARQUES CORDEIRO E OUTRO 
642/99 EMILIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS 
719/99 PAULO MANUEL DE JESUS DUARTE 
737/99 JOSÉ DA SILVA ANTÓNIO 
778/99 BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A. 
807/99 JOÃO PEREIRA DE SOUSA ALVES  
877/99 EVA MARIA SANTA RITA PINHEIRO COSTA C. PEREIRA 
983/99 SÃO MACÁRIO – SOC. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LD.ª 

1139/99 LUÍS DA SILVA CARPALHOSO E OUTRO 
1258/99 LEONEL DE OLIVEIRA GORDO 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

56/99 JOSÉ DOS SANTOS MARQUES 
67/99 RAMIRO FERREIRA ANTUNES DAVID 
70/99 IMOSOARES – COMPRA, V. GESTÃO PROPRIEDADES, LD.ª 
81/99 FAUSTINO DA ENCARNAÇÃO MARQUES 
88/99 FREIRE, MEIRELES & PARENTE, LD.ª 
96/99 VILA AZUL – SOC. MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 

140/99 CENTRO HOSPITALAR S. FRANCISCO, S.A. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS P/ESTABELECIMENTO DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º: 

14/92 ADELINO DA SILVA PEREIRA 
3/93 RINOLIS – IMOBILIÁRIA RINO, LD.ª 

PONTO NÚMERO SEIS 

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

6/99 SOCIES, LD.ª 
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PONTO NÚMERO SETE 

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

T 116/99 BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LARGO CÓNEGO 
MAIA, LARGO DAS FORÇAS ARMADAS, LARGO PAIO GUTERRES, 
LARGO DA SÉ, RUA AFONSO ALBUQUERQUE, RUA ALMEIDA 
GARRET, RUA D. DINIS, RUA D. SANCHO I, RUA DA VITÓRIA, 
TRAVESSA DO ADRO – LEIRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE 
CONCURSO LIMITADO 

T 117/99 BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RUA AFONSO 
HENRIQUES/RUA DA BENEFICÊNCIA, RUA BARÃO DE VIAMONTE 
(RUA DIREITA), RUA EÇA DE QUEIROZ, RUA FERNÃO DE 
MAGALHÃES, RUA JOÃO DA NOVA, RUA JOÃO DAS REGRAS, RUA 
LATINO COELHO, RUA MARIA DA FONTE, RUA PEDRO ÁLVARES 
CABRAL, RUA DO PELOURINHO, RUA VAZ TEIXEIRA, PRAÇA EÇA DE 
QUEIROZ, RUA ACÁCIO PAIVA, RUA D. ANTÓNIO DA COSTA, RUA DO 
COMÉRCIO, RUA GAGO COUTINHO, RUA MANUEL A. RODRIGUES, 
RUA MESTRE DE AVIS, RUA MIGUEL BOMBARDA, RUA RODRIGUES 
CORDEIRO, RUA SACADURA CABRAL, RUA 31 DE JANEIRO, 
TRAVESSA DA MISERICÓRDIA, TRAVESSA DA TIPOGRAFIA – LEIRIA 
– PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO 

T 118/99 BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS: LARGO 
CÂNDIDO DOS REIS, LARGO PADEIRA DE ALJUBARROTA, RUA DE 
ALCOBAÇA, RUA DO BEIRÃO, RUA COMANDANTE JOÃO BELO, RUA 
CORONEL ARTUR PAIVA, RUA GOMES FEIRE, RUA GRÃO VASCO – 
LEIRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO 

T 119/99 BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS: RUA DA 
PRAÇA, RUA JOÃO DE DEUS, RUA VASCO DA GAMA/RUA 
FRANCELINO PIMENTAL, TRAVESSA DO COMÉRCIO, RUA 
ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, LARGO JOÃO DE DEUS/LARGO 
MARECHAL GOMES DA COSTA, LARGO SANTANA, RUA D. CORREIA 
MATEUS – LEIRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO 
LIMITADO 

T 120/99 BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE: 
AV. COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, RUA COMANDANTE 
ALMEIDA HENRIQUES, RUA MACHADO CASTRO – PROPOSTA DE 
ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO 

PONTO NÚMERO OITO 

TT 142/97 PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL 
DECORRENTES DO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO 
PAVIMENTO DA VIA PÚBLICA – REQUERENTE JOÃO FIRMINO 
BARROSO VILHENA 

TT 109/98 ACIDENTE – MARIA MARGARIDA FONSECA PÓLVORA AUGUSTO - 
RECTIFICAÇÃO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS – EMPREITADA 
DE EXECUÇÃO DO EDIFÍCIO DE COGERAÇÃO E AQUECIMENTO DE LAMAS 

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO DE 
COLMEIAS 

- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA NORTE DO CONCELHO DE 
LEIRIA – SECTOR DA BAJOUCA – FASE B – CONDUTA ELEVATÓRIA R1 (EE2) – R2 
(R3), RESERVATÓRIO R2, TORRE DE PRESSÃO R3 (TP) E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE R2 DE R3 (TP) 
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- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA NORTE DO CONCELHO – 
SECTOR DA BAJOUCA – CONCLUSÃO DA FASE A – CONDUTA ELEVATÓRIA EE1 – 
R1 E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE R1 

PONTO NÚMERO DEZ 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO ONZE 

- LICENÇAS ACIDENTAIS DE RECINTO 
- PUBLICIDADE – MARCELO BATISTA DE FARIA 
- TRANSFERÊNCIA DE ARRENDATÁRIO NO MERCADO MUNICIPAL 
- V.H. 203/90 – DÍVIDA POR TRABALHOS DE CONTA DE PARTICULARES 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCOLA EB 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DOS DOIS AUTOCARROS DA CML 

- JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DOS 
DOIS AUTOCARROS DA CML 

- AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS – VERBA DE ARRANQUE 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 94/98, EM QUE É ARGUIDA A FIRMA 
“CHURRASQUEIRA REI DOS FRANGOS, LD.ª” 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 28/98, EM QUE É ARGUIDA MARIA 
JOAQUINA ANTUNES DA SILVA MANO GONÇALVES 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 471/98, EM QUE É ARGUIDO PEDRO 
TOMÉ SANTOS NARCISO 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 459/98, EM QUE É ARGUIDO ANTÓNIO 
FERNANDO DA SILVA 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 349/98, EM QUE É ARGUIDO JOÃO 
PAULO DE VASCONCELOS RODRIGUES 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 63/98, EM QUE É ARGUIDO JOÃO 
FERREIRA CARDOSO 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 331/98, EM QUE É ARGUIDO MANUEL 
DE OLIVEIRA MIRA QUIAIOS 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 208/98, EM QUE É ARGUIDO NELSON 
TINO FERREIRA CARLOS 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 206/98, EM QUE É ARGUIDO NELSON 
TINO FERREIRA CARLOS 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 204/98, EM QUE É ARGUIDO NELSON 
TINO FERREIRA CARLOS 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 332/98, EM QUE È ARGUIDA A 
SOCIEDADE IRREGULAR EM NOME DE MANUEL DE OLIVEIRA MIRA QUIAIOS E 
ANTÓNIO MANUEL LOPES ARANTES 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 9/98, EM QUE É ARGUIDA BELMIRA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 33/98, EM QUE É ARGUIDO JORGE 
MANUEL CARREIRA PEREIRA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- RECTIFICAÇÃO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A ZONA DE PROTECÇÃO DO 
FURO JK 20, EM TELHEIRO, FREGUESIA DE MACEIRA – PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DOS SMAS 
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PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- ESTUDO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (P.A.A.D.)/INFRA-
ESTRUTURAS 

- OUTROS APOIOS 
- TORNEIO ABERTO NACIONAL DE TÉNIS DE MESA “VILA DE MONTE REAL 99/2000” 

– (APOIO) 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (1) 

N.º2574/99 Pelo Sr. Vereador RAUL CASTRO , foram apresentadas as seguintes questões: 

1.º Questionou acerca da demora na resolução dos acessos do Loteamento N.º 
13/98 de Moisés Carreira Ferreira, no lugar da Cova das Faias, pelo facto de a Câmara 
estar a fazer pressão para que algumas industrias que ali se querem instalar regularizar a 
sua situação, mas que continuam a aguardar a resolução deste assunto por parte da 
Câmara, alertando para o eventual deferimento tácito. 

O Sr. Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , informou que no dia anterior 
tinha estado com 2 técnicos e o proprietário na zona, pois têm que se garantir as 
acessibilidades. A Câmara tem todo o empenhamento em resolver a situação. 

O Sr. Vereador RAUL CASTRO  sugeriu que se emitisse um alvará condicionado 
às contrapartidas para acessos de modo a não se prejudicar por mais tempo, quer os 
investidores, quer os empresários que ali se querem instalar. 

A Sra. PRESIDENTE, concordou que por acordo ou por expropriação é urgente 
resolver a situação. 

2.º Perguntou se quanto à implantação da Etar das Olhalvas houve algum erro 
na implantação e quais as suas consequências nomeadamente se altera o loteamento. 

O Sr. Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , esclareceu que apenas houve 
necessidade de se proceder a um ajustamento (translação) já que foi detectado um pequeno 
erro de implantação da ETAR no início dos trabalhos da Variante Sul mas são poucos 
metros. 

A Sra. PRESIDENTE informou ainda que a alteração obrigou a tocar em terreno 
particular, mas não houve qualquer prejuízo porque não é zona de construção mas sim área 
sobrante do loteamento, mas conversou-se com os proprietários não alterando em nada o 
loteamento. 

3.º Quanto ao processo do Sr. Rogério Lucas, gostava de saber em que 
situação se encontra e se já foram aprovadas posteriormente algumas alterações. 

A Sra. PRESIDENTE, informou que já foi participado ao Ministério Público a 
desobediência ao embargo. 

O Sr. Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO  informou que o projecto de 
alterações de Arquitectura foi aprovado, mas não está licenciado. 

4.º Sobre a noticia do jornal “Noticias de Leiria” de 8/10/99, desejava saber em 
que situação é que se encontra o processo de Contra-ordenação da SIVAL, pois já falavam 
nos valores da coima a pagar. 
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O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA, informou que o processo está em poder 
da Sr. Presidente para depois ser presente a reunião de Câmara. Quanto ao valor referido é 
o da tabela. 

5.º O Sr. Vereador Raul Castro em nome de todos os Vereadores Socialistas, 
manifestou um voto de congratulação por Portugal e nomeadamente Leiria pela vinda do 
EURO 2004 em Futebol que abaixo se transcreve. Ficou a Câmara de apresentar as 
respectivas explicações na próxima reunião. 

“No entanto, sendo uma oportunidade de ouro para o desenvolvimento do 
Concelho, para a qual nos disponibilizamos para apoiar tanto quanto possível, também se 
poderá tornar um risco se diversas situações não forem desde já acauteladas. 

Assim, e porque entendemos que o empenho demonstrado até agora pela Sra. 
Presidente tem que ter já uma maturação de ideias, perguntamos: 

1- Que estrutura tem pensada para gerir todo o processo que possibilite, de 
forma integrada, que Leiria transforme as potencialidades em capacidades reais para 
receber o EURO 2004? 

2- Que financiamento prevê para colmatar os milhões de contos que irão além 
do financiamento do estado, de forma a não cessar as outras áreas que dependem das 
competências e do orçamento da Câmara (Educação, Saneamento, Cultura, Acção Social, 
etc. ) 

3- Que Parque Desportivo poderá vir a ser concebido de forma a garantir o 
desenvolvimento das outras actividades desportivas, para alem do Futebol Profissional ? 

4- Que vias de acesso serão estruturadas de forma a garantir a fluidez de 
trânsito entre a zona Desportiva e o exterior da Cidade ? 

5- Que zonas de lazer e recreação para o público visitante vão ser 
incrementadas? 

6- Que estruturas prevê que possam minimizar possíveis focos de 
hoologanismo ? 

7- Que parque hoteleiro vai ser estimulado ? 
8- Que dignidade vai ser dada à imagem da cidade, através do seu Património 

construído e em particular da zona antiga ? 
9- O que vai ser lançado até 2001 ?” 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2575/99 PROC.º N.º 462/81 - (fl - 101) 
De MARIA HELENA DE ALMEIDA ROCHA VIEIRA DIAS, residente na Rua 

Tomé e Pires, Lote 59 – Rêgo Travesso – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia, situada em Cruz 
d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Apresentar rectificação da implantação, relativa mente ao inicialmente 

aprovado. 

** 
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N.º2576/99 PROC.º. N.º 398/84 - (fl. - 58) 
De MARIA LAURA PEREIRA PEDROSA,  residente na Travessa da Tipografia, 

n.º 5 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de Licença de Utilização para instalação 
de estabelecimento de bebidas, num edifício habitacional e comercial situado na Travessa 
da Tipografia n.º 5, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, 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 pedido de licença de utilização ap resentado e da análise 
dos elementos apresentados verifica-se que são intr oduzidas alterações no 
estabelecimento existente, pelo que deverá o projec to ser instruído de acordo com o 
disposto no Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novemb ro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro e, Decreto Reg ulamentar n.º 38/97, de 25 de 
Setembro, com a redacção dada pelo Decreto Regulame ntar n.º 4/99, de 1 de Abril, 
nomeadamente: 

1º Contrato de arrendamento por escritura pública; 
2º Autorização do proprietário para a realização da s obras que pretende 

levar a efeito; 
3º Cópia da acta da assembleia de condóminos, autor izando as obras e a 

utilização pretendida; 
4º Autorização do autor do projecto inicial de arqu itectura, nos termos do 

n.º 5 do art.º 29º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20  de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro; 

5º Apresentação de elementos de sobreposição, com i ndicação a 
vermelho e amarelo relativamente às obras que prete nde efectuar, de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Obras Particul ares; 

6º Apresentação de projecto de segurança para consu lta do Serviço 
nacional de Bombeiros; 

7º O projecto a apresentar deverá prever convenient e evacuação de 
fumos e ventilação de WC e ainda, isolamento acústi co do estabelecimento em 
relação às restantes partes do edifício; 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido de licença de utilização ap resentado, devendo dar 
cumprimento aos pontos acima mencionados. 

Mais delibera informar, que o processo a apresentar  carece ainda de 
parecer a emitir pelo Instituto Português do Patrim ónio Arquitectónico e Arqueológico 
e Centro de Saúde. 

** 

N.º2577/99 PROC.º N.º 860/91 - (fl - 141) 
De FRANCISCO QUINTA FERNANDES, residente em Beco da Cerveira, 

freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma 
moradia com introdução de algumas alterações, a levar a efeito na Rua da Cerveira, 
freguesia de Marrazes e, licenciamento de muros (muro confinante – legalização). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida com 
alterações, autorizar o licenciamento dos muros de vedação e legalização do muro 
confinante, nas seguintes condições: 

1º Prever antecâmara na cave; 
2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, assim 

como arquitectura com as referidas correcções (cave  e muros); 
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3º 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. ” 

4º Demolir o muro confinante com a via pública e ex ecutá-lo de modo a 
garantir um traçado paralelo à via, sendo esta com o mínimo de 6,00m de largura, de 
acordo com o art.º 26º do Regulamento do Plano Dire ctor Municipal. 

** 

N.º2578/99 PROC.º N.º 1120/93 - (fl – 124) 
Retirado 

** 

N.º2579/99 PROC.º N.º 1572/94 - (fl - 322) 
De HABIRUIVO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede na 

Travessa da Escola Técnica, Lote 15 – Cave, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito num edifício situado na Rua de Alcobaça/Av.ª 
Combatentes da Grande Guerra, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido, devendo apresentar project os de especialidade no prazo de 
180 dias. 

** 

N.º2580/99 PROC.º N.º 850/96 - (fl - 349) 
De JAIME MANSO LDA, com sede na Rua Paulo VI, Lote 25 – Cruzamento dos 

Pousos, freguesia de Leiria , referente ao projecto de alterações a levar a efeito num bloco 
habitacional e comercial, situado no Lote 1 Vale Grande, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Prever antecâmara na cave bem como marcação dos caminhos de 
evacuação, de acordo com o previsto nos art.º s 15º  e 12º respectivamente, do Decreto 
Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

2º O número de degraus não deverá ser inferior a 3 por lanço, de acordo 
com o disposto no art.º 14º do Decreto Lei n.º 66/9 5, de 8 de Abril; 

3 Apresentar arquitectura rectificada no que se ref ere ao volume da 
cobertura, não podendo prever elementos sobrelevado s; 

4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
5º Apresentar termo de responsabilidade do técnico responsável pelas 

alterações apresentadas. 

** 
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N.º2581/99 PROC.º N.º 550/97 - (fl - 343) 
De VERIFER – CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua Vale de S. João, n.º 19 

– Canais, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num estabelecimento comercial situado no Lote 13 do bloco habitacional e 
comercial sito na Urbanização Maligueira, freguesia de Marrazes, que constam da 
instalação de estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, 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 projecto, verifica-se que : 
1º O Serviço Nacional de Bombeiros não emitiu parec er favorável (deverá 

ser dado conhecimento ao requerente), por insuficiê ncia de elementos para 
apreciação do projecto; 

2º Não esclarece nos pisos acima do r/chão, quanto à localização da 
conduta de fumos, devendo apresentar rectificação d as plantas e alçados com 
indicação da respectiva conduta; 

3º Não esclarece ainda, quanto à ventilação dos WC das zonas de 
serviço; 

4º Não se encontra previsto lavatório junto à entra da da cozinha, de 
acordo com o disposto no n.º 7 do art.º 12º do Decr eto Regulamentar n.º 38/97, de 25 
de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n .º 4/99, de 1 de Abril; 

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 informar, que caso solicite a revisão  do processo e apresente 
elementos devidamente corrigidos de modo a dar cump rimento aos motivos que 
originaram a proposta de indeferimento, o projecto carece ainda de parecer a emitir 
pelo Centro de Saúde. 

** 

N.º2582/99 PROC.º N.º 1616/97 - (fl - 24) 
De ANTÓNIO MANUEL ROSA FERREIRA, residente na Avenida da Liberdade, 

n.º 1 – S. Pedro de Moel – Marinha Grande, acompanhado de elementos dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura da 
legalização (parcial) das alterações levadas a efeito num estabelecimento de restauração, 
situado no Lote 19 – Rêgo Travesso – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 09/10/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização (parcial) das alteraçõe s levadas a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto de ar condicionado e de isolamento sonoro;  

2º Apresentar arquitectura corrigida de modo a prev er acesso e 
instalações sanitárias, de acordo com o Decreto Lei  n.º 123/97, de 22 de Maio; 

3º Possuir alvará de loteamento, de acordo com a al teração. 

** 
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N.º2583/99 PROC.º N.º 1318/98 - (fl - 20) 
De PASTELARIA PRINCESA DO LIZ, LDA, com sede na Rua Barão de 

Viamonte, n.º 37 – R/C, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num estabelecimento de restauração e bebidas, situado na rua e 
freguesia acima referidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de exaustão de fumos e pro jecto de isolamento acústico; 

2º Cumprir em obra às condicionantes referidas no p arecer do Centro de 
Saúde de 14/12/98. 

** 

N.º2584/99 PROC.º N.º 1460/98 - (fl - 125) 
De MÁRIO ALVES CRESPO, residente na Rua Dr. Oliveira Salazar – Barreiros, 

freguesia de Amor, acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada nos 
termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura um bloco habitacional em banda, a 
levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada no Lavradio – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 11/10/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco acima referida, devendo na fa se de licenciamento cumprir com 
o seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias (de acordo 
com o projecto);  

2º Reformular o pedido de destaque de acordo com a legislação aplicável 
(Decreto Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a r edacção dada pelo Decreto Lei n.º 
334/95, de 28 de Dezembro), devendo as áreas ser de vidamente rectificadas de acordo 
com a cedência e parcela, garantindo o cumprimento do art.º 47º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

3º A cedência ao Domínio público deverá corresponde r a uma faixa 
paralela à via, em toda a frente da propriedade e q ue incluirá passeio, estacionamento 
e alargamento da via; 

4º Garantir em obra o cumprimento do Regulamento Ge ral das 
Edificações Urbanas, Regulamento Municipal de Obras  Particulares, Código Civil 
(nomeadamente art.º 1421º), Regulamento do Plano Di rector Municipal e demais 
legislação aplicável; 

5º 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, execução de infraestruturas na área de cedência e demais arranjos 
exteriores, de acordo com o estabelecido no art.º 6 4º 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. ” 

6º Executar os passeios em calçada miúda e as gares  e acessos em 
betuminoso; 

7º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus 
de não fraccionamento devidamente averbado; 

8º Apresentar estimativa orçamental total (moradia + muros). 
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N.º2585/99 PROC.º N.º 371/99 - (fl - 59) 
De SILVINA PEREIRA DOS SANTOS RODA, residente na Estrada dos 

Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura da remodelação e ampliação de uma moradia, situada em Pinheiros, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o 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: 

1º Apresentar arquitectura corrigida de acordo com o n.º 1 do art.º 66º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (área do quarto), varandas e janelas face 
aos art.º s 73º e 75º do mesmo Regulamento; 

2º Compatibilizar alçados com plantas; 
3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 

garantindo (nomeadamente o cumprimento do art.º 22º  do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro) a legislação aplicável; 

4º 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 dev erá requerê-los. 

** 

N.º2586/99 PROC.º. N.º 379/99 - (fl. - 23) 
De MANUEL BATISTA FERNANDES,  residente em Mourisca de Baixo, 

freguesia de Mata Mourisca, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito num estabelecimento, situado no R/C Dt.º do edifício sito na Rua Professor Portelas, 
n.º 11, freguesia de Marrazes, para instalação de um estabelecimento de bebidas 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, 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 A construção ter sido licenciado prevendo garage m e arrumos nesse 
piso, pelo que o projecto não está devidamente elab orado (amarelos e encarnados), 
uma vez que não se trata de loja existente; 

2º Não ter demarcado os limites da propriedade e, a  Certidão da 
Conservatória do Registo Predial não ter área compa tível com a demarcada no 
processo n.º 3344/73; 

3º Agravar as necessidades de estacionamento dada a  pretensão; 
4º As circulações não terem dimensões adequadas; 
5º As instalações sanitárias das zonas de serviço n ão deverão ser junto 

às zonas de utentes, face ao art.º 11º do Decreto R egulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 
6º Falta de esclarecimento quanto ao n.º 5 do art.º  29º do Decreto Lei n.º 

445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro e, n.º 7 do art.º 12º do Decreto Regulament ar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

7º Chaminé inestética (art.º 3º do Regulamento Gera l das Edificações 
Urbanas). 
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N.º2587/99 PROC.º N.º 455/99 - (fl - ) 
De PAULO JORGE MENESES COELHO PEREIRA GROSSO,  residente na 

Rua das Olhalvas, Lote 3 – 4º B – Edifício Europa, freguesia de Leiria, acompanhado de 
elementos em resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto 
de arquitectura de uma moradia unifamiliar e muro de vedação, a levar a efeito no Lote 32 - 
S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta às questões que e stiveram na origem da 
proposta do indeferimento, e concordando com a info rmação do Departamento de 
Obras Particulares em 11/10/99, delibera, por unani midade, indeferir a pretensão 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 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, uma vez que: 

1º O projecto não cumpre a área de implantação prev ista no loteamento e, 
de acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3º d o Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

2º Não refere as áreas de todos os compartimentos d a edificação; 
3º A implantação da moradia, cumprindo a cota de so leira prevista no 

loteamento, não implica a alteração da topografia t al como é prevista no presente 
projecto. A justificação para a existência destes m uros é clara, a implantação de uma 
piscina, elemento distinto da edificação e não prev isto no loteamento (embora a falta 
de previsão deste elemento no loteamento, não tenha  vindo a ser considerado motivo 
de indeferimento). Considera-se que a pretensão não  está devidamente 
compatibilizada com a topografia natural do terreno . 

Mais delibera informar, que o processo poderá vir a  ser objecto de 
reanálise, desde que apresente os elementos devidam ente corrigidos de modo a dar 
cumprimento aos motivos do indeferimento, apresenta ndo uma reformulação do 
enquadramento da implantação da piscina, contemplan do arranjos exteriores que 
efectivamente atenuem o impacto da alteração da top ografia, assim como por uma 
implantação da moradia, de acordo com os parâmetros  definidos no Regulamento do 
Plano Director Municipal e loteamento, onde a const rução se insere. 

** 

N.º2588/99 PROC.º N.º 641/99 - (fl - 65) 
De EMILIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS, residente Rua da Moitoa, n.º 1 

– Santo Antão - Batalha, acompanhado de uma nova solução do projecto de arquitectura de 
um bloco habitacional, a levar a efeito em no Lote 11 – Quinta de Santo António, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, devendo na 
fase de licenciamento dar cumprimento aos seguintes  condicionalismos: 

1º Prever ventilação dos caminhos de evacuação, de acordo com o 
disposto no art.º 35º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
na cave; 

3º 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.º2589/99 PROC.º N.º 642/99 - (fl - 34) 
De EMILIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS, residente na Rua da Moitoa, 

n.º 1 – Santo Antão - Batalha, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito em no Lote 12 – Quinta de Santo António, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, devendo na 
fase de licenciamento dar cumprimento aos seguintes  condicionalismos: 

1º Apresentar memória descritiva suficientemente ca racterizadora de 
materiais e processos construtivos previstos  no De creto Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro e Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

2º Apresentar pormenorização da ventilação das inst alações sanitárias 
interiores de câmaras corta-fogo, patamares de aces so aos pisos, escadas principais 
e de acesso à cave; 

3º Prever em obra iluminação e sinalização de segur ança nas caves; 
4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 

projecto electromecânico de elevadores, projecto de  drenagem de águas residuais na 
cave, e ainda prever em projecto câmara retentora n a cave; 

5º 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. ” 

6º Os lugares de estacionamento com tracejado dever ão pertencer à 
mesma fracção (para efeitos de emissão de Licença d e Utilização / propriedade 
horizontal); 

7º Deverá fechar as janelas no alçado de estrema co m a parcela “B”; 
8º Cumprir com o art.º 1360º do Código Civil no alç ado de estrema com a 

parcela “B”; 
9º A ventilação da cave não deverá ser na fachada j unto à parcela “B”. 

** 

N.º2590/99 PROC.º. N.º 719/99 - (fl. - 18) 
De PAULO MANUEL DE JESUS DUARTE,  residente na Rua Principal, n.º 70 – 

Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, 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 As confrontações indicadas no documento de posse , não se 
encontram de acordo com o existente no local nem co m o indicado nos elementos 
gráficos, nomeadamente do lado norte; 

1.1 Mais se refere, que os elementos apresentados n ão são esclarecedores 
quanto ao acesso à propriedade; 

2º Não esclarece quanto ao que pretende efectuar ju nto ao acesso à 
propriedade do lado poente e, indicado a amarelo na  planta à escala 1/200; 
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3º Não esclarece se o sótão é ou não piso habitacio nal, dado encontrar-se 
prevista janela no vão da cobertura; 

4º Não é apresentado corte abrangendo a via pública  e os limites da 
propriedade, com indicação dos afastamentos e cotas  altimétricas; 

5º Não esclarece quanto ao cumprimento do art.º 22º  e art.º 47º do 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativa mente às disponibilidades de água. 

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

** 

N.º2591/99 PROC.º N.º 737/99 - (fl - 28) 
De JOSÉ DA SILVA ANTÓNIO, residente na Rua Sá de Miranda, Lote 17 – 2º 

Dt.º “D”, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura uma moradia, a levar a 
efeito no Lote 12 – Casal do Custódio, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o 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: 

1º Apresentar corte rectificado no que respeita à i ndicação do perfil do 
arruamento, limites da propriedade e construções co nfinantes, assim como 
afastamentos e cotas altimétricas; 

2º Apresentar memória descritiva que refira a carac terização quanto a 
incêndios dos materiais previstos no Decreto Lei n. º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3º Reformular a rampa de acesso à garagem de forma a atenuar a sua 
inclinação, por razões de segurança; 

4º Alterar o sentido de abertura da porta de acesso  r/chão pelas escadas 
da cave; 

5º Reformular as escadas, dado que não cumprem o di sposto no art.º 18 
do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

6º Garantir o número de lugares de estacionamento p revistos no 
loteamento no exterior do lote; 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, assim 
como os elementos acima referidos; 

8º 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; ” 

9 Para efeitos de licenciamento dos muros, deverá a presentar elementos 
que contemplem a totalidade dos mesmos, assim como descrição de processo 
construtivo. 

** 

N.º2592/99 PROC.º. N.º 778/99 - (fl. - 24) 
De BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A.,  com sede na Av.ª 5 de Outubro, 

n.º 175, freguesia de Nossa Senhora de Fátima - Lisboa, referente ao projecto de 
arquitectura de remodelação de um estabelecimento, a levar a efeito num edifício situado no 
Largo da Infantaria, n.º 25 A e 27, freguesia de Leiria, para instalação de uma agência 
bancária. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, 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 na alínea b) 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, face ao parecer do Gabinete de 
Reabilitação Urbana (do qual deverá ser dado conhec imento ao requerente). 

** 

N.º2593/99 PROC.º. N.º 807/99 - (fl. - 28) 
De JOÃO PEREIRA DE SOUSA ALVES,  residente em “Lagoa” - Rua 13 de 

Maio, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito no Lote 14 – Urbanização Belmonte I – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, 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  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1º O projecto não cumpre a área de implantação prev ista no loteamento e, 
de acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3º d o Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

2º A área bruta da cave excede o previsto no loteam ento; 
3º O projecto não cumpre o afastamento ao eixo da R ua 2, uma vez que 

não se considera a escada de acesso à habitação com o arranjo exterior; 
4º O acesso à garagem deverá ser reformulado, de fo rma a que fique o 

mais distante possível da curva; 
5º A memória descritiva é insuficiente quanto à car acterização de 

materiais, de acordo com o Decreto Lei n.º 64/90, d e 21 de Fevereiro; 
6º As portas de separação entre cave e r/chão, deve m abrir no sentido da 

saída pelo r/chão. 
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. 

Mais delibera informar, que para efeitos de licenci amento dos muros, 
deverão estes ser diferenciados como muros de vedaç ão e muros de suporte de 
terras, sendo os últimos objecto de projecto de esp ecialidade. 

** 

N.º2594/99 PROC.º. N.º 877/99 - (fl. - 37) 
De EVA MARIA SANTA RITA PINHEIRO DA COSTA COELHO PERE IRA E 

OUTRAS, residente no Centro Comercial Maringá, Loja 53, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 3 – Casal das 
Fontaínhas – Casal do Guerra, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, 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  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1º O projecto não cumpre a área de implantação prev ista no loteamento e 
de acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3º d o Regulamento do plano Director 
Municipal; 

2º O corte apresentado não abrange as vias confinan tes cotadas 
altimétricamente em valor absoluto e, de acordo com  os perfis previstos no 
loteamento; 

3º As escadas de acesso à garagem não cumprem o dis posto no art.º 65º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (pé di reito mínimo livre); 

4º A porta de acesso à garagem no r/chão não é serv ida por patamar que 
permita a sua abertura em condições de segurança, e  de acordo com o disposto nos 
art.º s 15º e 45º do RGEU; 

5º A memória descritiva não refere processos de con trole de poluição e 
fumo no piso da garagem, assim como ventilações de antecâmara e patamares 
comunicantes com as habitações; 

6º A largura entre o beirado e a platibanda sendo c aminho de evacuação, 
deverá permitir a circulação de pessoas. 

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.º2595/99 PROC.º N.º 983/99 - (fl - 104) 
De SÃO MACÁRIO – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTI COS, 

LDA,  com sede em Além do Rio – Castro de Aire (Rua do Município, Lote H – 2º A ) 
acompanhado de elementos em resposta à notificação efectuada nos termos do CPA e, 
referente ao projecto de arquitectura da alteração / ampliação de um moinho, situado em 
Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

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

1º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  nos art.º s 12º e 
51º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2º O local não se encontra devidamente infraestrutu rado, nomeadamente 
no que se refere aos acessos; 

3º O projecto careceria ainda de parecer da Cenel e  Junta Autónoma de 
Estradas, dado encontrar-se na zona de protecção a duas linhas eléctricas e ainda 
dado o acesso à EN 113 e via de penetração; 

4º O projecto carece ainda de reformulação, de modo  a cumprir com o 
disposto no art.º 84º do Regulamento Geral das Edif icações Urbanas; 

5º Mais se refere, e em relação ao protocolo indica do, que a 
implementação do mesmo se encontra dependente da ap rovação do Plano de 
Pormenor da Quinta do Rei, situação que não se veri fica nesta data. 
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N.º2596/99 PROC.º N.º 1139/99 - (fl - 30) 
De LUÍS DA SILVA DE SOUSA CARPALHOSO E OUTRO, residente em Casal 

da Quinta, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no Lote 21 – Casal do Vale Verde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o 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: 

1º Corrigir o corte apresentado no que respeita a c otas altimétricas, 
mantendo-se a diferença de cotas entre o arruamento  e soleira do r/c; 

2º Apresentar memória descritiva que refira a carac terização quanto a 
incêndios de todos os materiais previstos no Decret o Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3º Apresentar projecto de muros que tenham por funç ão o suporte de 
terras (estabilidade); 

4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, assim 
como os elementos acima referidos; 

5º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de 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; ” 

6º Apresentar projecto da totalidade dos muros de v edação, para efeitos 
de licenciamento dos mesmos. 

** 

N.º2597/99 PROC.º N.º 1258/99 - (fl - 25) 
De LEONEL DE OLIVEIRA GORDO, residente no lugar e freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura uma moradia, a levar a efeito no Lote 
30 – Casal do Custódio, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o 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: 

1º Apresentar termo de responsabilidade de acordo c om a alínea g) do 
anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezemb ro; 

2º Indicar a área de todos os compartimentos nos te rmos dos art.º 6º e 66º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3º Reformular a implantação da escada exterior de a cordo com as plantas 
da cave e R/C; 

4º Apresentar alçados, planta e elementos descritiv os relativos ao anexo 
e arranjos exteriores; 

5º Representar no corte os limites do lote, arranjo s exteriores e anexo, 
assim como indicar cotas altimétricas em valor abso luto e afastamentos previstos no 
loteamento; 

6º Apresentar memória descritiva que refira a carac terização quanto a 
incêndios dos materiais previstos no Decreto Lei n. º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

7º Prever antecâmara entre a zona de garagem e o pi so habitacional, 
conforme previsto no art.º 15º do Regulamento Geral  das Edificações Urbanas, 
devendo as portas abrir no sentido da saída pelo R/ C; 
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8º Reformular os caminhos dentro dos pisos de forma  a dar cumprimento 
ao art.º 70º do RGEU; 

9º Indicar e representar a totalidade das chaminés de evacuação de 
fumos; 

10º Apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, assim 
como os elementos acima mencionados; 

11º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de 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; ” 

12º Para efeito de licenciamento dos muros, deverá apresentar elementos 
desenhados que representem a totalidade dos mesmos,  assim como descrição do 
processo construtivo. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2598/99 PROC.º INF. N.º 56/99 - (fl. - 11) 
De JOSÉ DOS SANTOS MARQUES,  residente na Urbanização Valverde, Lote 

60, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de construção de um 
armazém, a levar a efeito em Casal Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, 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 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 250/ 94, de 15 de Outubro, por: 

1º Incumprimento da alínea b) do n.º 4 do art.º 49º  do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

2º Falta de esclarecimento quanto à alínea c) do n. º 4 do art.º 49º do 
Regulamento do PDM; 

3º Incumprimento da alínea f) do n.º 4 do art.º 49º  do Regulamento do 
PDM; 

4º Falta de acesso devidamente infraestruturado; 
5º Esteticamente ser uma má solução. 

** 

N.º2599/99 PROC.º INF. N.º 67/99 - (fl. - 18) 
De RAMIRO FERREIRA ANTUNES DAVID,  residente na Rua de Berlim, Lote 1 

– 1º Dt.º - Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um edifício multifamiliar, a levar a efeito em Espinheirinha, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, 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: 
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1º Deverá reformular o projecto apresentado, de mod o a assegurar o 
cumprimento do art.º 1421º do Código Civil relativa mente às partes comuns do 
edifício, nomeadamente parede entre edifícios que d eve ser comum; 

2º A solução proposta para localização dos estacion amentos deverá ser 
reformulada, devendo localizar-se junto à via públi ca e em espaço a ceder ao domínio 
público, de acordo com o disposto no art.º 67º do R egulamento do Plano Director 
Municipal; 

3º Não se encontra prevista a instalação de sala de  condomínio; 
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. 

Mais delibera informar, que o projecto a apresentar  carece ainda de parecer 
a emitir pela Força Aérea Portuguesa. 

O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho esteve ausente durante a 
discussão e votação desta deliberação. 

** 

N.º2600/99 PROC.º INF. N.º 70/99 - (fl. - 9) 
De IMOSOARES – COMPRA, VENDA E GESTÃO DE PROPRIEDADES  LDA, 

com sede na Avenida Marquês de Pombal, n.º 29 A, freguesia de Leiria, referente ao pedido 
de viabilidade de construção de uma moradia, a levar a efeito na Rua de Santo António, n.º 
23, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão pelo prazo de u m ano, devendo o projecto a 
elaborar ficar condicionado na fase de arquitectura /licenciamento, ao seguinte: 

1º Garantir o cumprimento do parecer do Gabinete de  Reabilitação 
Urbana (do qual deverá ser dado conhecimento ao req uerente), que salvaguarde os 
devidos afastamentos a janelas dos confinantes e se rvidão de vistas que possam 
existir; 

2º Ao parecer a emitir pela Força Aérea Portuguesa;  
3º Cumprir com o Regulamento Geral das Edificações Urbanas 

(nomeadamente art.º 73º), Regulamento Municipal de Obras Particulares, 
Regulamento do Plano Director Municipal, Decreto Le i n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 
Código Civil e demais legislação aplicável. 

** 

N.º2601/99 PROC.º INF. N.º 81/99 - (fl. – 11) 
De FAUSTINO DA ENCARNAÇÃO MARQUES , residente na Rua Coronel 

Pereira Pascoal, n.º 23 r/c – S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de 
viabilidade de construção de uma moradia, a levar a efeito na Travessa José Marques – S. 
Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/10/99, 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: 

Não é possível viabilizar construção para o local, uma vez que existe 
desfasamento entre as peças escritas e desenhadas d o pedido de informação, 
nomeadamente no que se refere às características da  construção (número de pisos e 
áreas) e afastamentos aos limites do lote. 
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Por outro lado o acesso apresenta características d eficientes, não estando 
convenientemente infraestruturas e havendo dúvidas quanto à sua dominialidade. 

Mais delibera informar, que o índice no local é o í ndice bruto de média 
densidade (0,45), uma vez que esta zona está sujeit a a Plano de Pormenor e conforme 
disposto no n.º 2 do art.º 93º do Regulamento do Pl ano Director Municipal. 

** 

N.º2602/99 PROC.º INF. N.º 88/99 - (fl. – 32) 
De FREIRE, MEIRELES & PARENTE LDA, com sede na Avenida Combatentes 

da Grande Guerra, n.º 12, freguesia de Leiria, acompanhado duma exposição contestando a 
deliberação de Câmara de 11/08/99, referente ao pedido de viabilidade de alterações de um 
armazém, situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 2 Fracção “A” em Leiria, para 
clínica de imagiologia. 

A Câmara, tendo analisado o assunto, delibera, por unanimidade, 
considerar pertinente a exposição e considerar viáv el a alteração de uso proposta nas 
seguintes condições: 

1º Que seja garantido o pé-direito mínimo de 2.70 m  nos termos da alínea 
c) do n.º 2 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto; 

2º O projecto a elaborar deverá cumprir com todas a s normas legais e 
regulamentares aplicáveis e ficará sujeito ao parec er do Serviço Nacional de 
Bombeiros e Direcção Geral de Saúde, entidades que intervêm neste tipo de 
licenciamento, cujo parecer sendo negativo conduzir á ao indeferimento da pretensão; 

3º Que seja apresentada acta da assembleia de condó minos em que de 
forma inequívoca, sejam aprovadas as obras e a alte ração de uso. 

** 

N.º2603/99 PROC.º INF. N.º 96/99 - (fl. – 7) 
De VILA AZUL – SOCIEDADE MEDIÇÃO IMOBILIÁRIA LDA,  com sede na Rua 

Anzebino da Cruz Saraiva, Lote 2 – n.º 288 R/C “A” e “B”, freguesia de Leiria, referente ao 
pedido de viabilidade de construção de sistema de lavagem de automóveis, a levar a efeito 
na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/10/99, 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 na alínea d) e 
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, face ao parecer do Gabinete de 
Reabilitação Urbana (do qual deverá ser dado conhec imento ao requerente) e por não 
contribuir para um correcto e harmonioso desenvolvi mento e renovação da cidade, 
nem promove a sua valorização estética (art.º 3º do  Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas). 

** 

N.º2604/99 PROC.º INF. N.º 140/99 - (fl. - 15) 
De CENTRO HOSPITALAR DE S. FRANCISCO, S.A., com sede no Largo D. 

Bárbara Vaz Preto – Quinta do Cabeço, freguesia de Leiria, referente ao pedido de 
viabilidade de construção de um edifício para apoio e estacionamento coberto, a levar a 
efeito no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/10/99, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão devendo o proje cto a elaborar cumprir com o 
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, e ainda: 

1º O pé direito mínimo deverá ser de 3.00m, de acor do com o 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (zona de instalação dos serviços do 
Centro Hospitalar); 

2º O projecto a apresentar deverá considerar ainda o disposto no Decreto 
Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, relativamente à aces sibilidade de pessoas com 
mobilidade condicionada; 

3º O projecto carecerá de parecer a emitir pelo Ser viço Nacional de 
Bombeiros, face ao disposto no Decreto Lei n.º 409/ 98, de 23 de Dezembro, Decreto 
Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, quanto a questões de segurança do edifício e respectivas 
acessibilidades e Direcção Geral de Saúde. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
N.º2605/99 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Setembro. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS P/ESTABELECIMEN TO DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS 
N.º2606/99 Pelo Director do Departamento de Obras Particulares foi presente a informação 
que a seguir se transcreve: 

“Com a publicação de recente legislação verifica-se um aumento, quer no 
número de situações em que é obrigatório que a licença de utilização de algumas 
edificações, ou parte delas, seja precedida de vistoria, quer no número de técnicos que 
devem integrar a comissão de vistorias. 

A título de exemplo se se tratar de um estabelecimento de restauração e bebidas 
a comissão de vistorias deve integrar entre outros, externos à Câmara, três técnicos a 
designar pela Câmara Municipal ( art.º 12º do DL 139/99 de 24/4 ). Por outro lado o DL 
370/99 de 18/09 impõe a realização de vistoria para os estabelecimentos de comércio ou 
armazenagem de produtos alimentares, bem como para os estabelecimentos de comércio 
de produtos não alimentares e de prestação de serviços cujo funcionamento envolve riscos 
para a saúde e segurança das pessoas, integrando a comissão de vistorias dois técnicos a 
designar pela câmara. Também a recente legislação sobre segurança contra riscos de 
incêndios em estabelecimentos comerciais ( DL 368/99 de 18/09 ) impõe a realização de 
vistoria, precedendo a emissão da licença de utilização, para todos os estabelecimentos 
comerciais que tenham uma área total superior a 300m2 ou com qualquer área desde que 
vendam substâncias ou preparações perigosas. 

Nestas condições propõe-se que sejam designados para integrar a Comissão de 
Vistorias os seguintes técnicos do Departamento de Obras Particulares: 

- Eng. João Carlos Mendes Pinto 
- Eng. Paulo Alexandre de Almeida Laginhas 
- Eng. Eurico Jorge Crespo Saraiva Matias 
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Em caso de falta ou impedimento serão substituídos pelos seguintes técnicos: 

- Eng. António Carlos Batista Martinho Gomes 
- Eng. José Manuel Barrinhas Ferreira do Quintal 
- Arq. Maria Gabriela Guerreiro Rocha 
- Arq. Paulo António de Sousa Ramos 
- Arq. João Pedro Teixeira Peres Brandão 

Ter-se- á ainda em conta: 

1 – O número de técnicos, com formação e habilitação legal para assinar projectos, a 
integrar a Comissão de Vistorias poderá ser inferior aos três propostos nos casos em que a 
legislação o permita.  
2 - Sempre que, por imperativo legal, seja necessário completar a Comissão de Vistorias 
com mais elementos e não esteja especificado legalmente quem são os elementos em 
causa, a Comissão continuará a integrar além do(s) técnico(s) camarários, um representante 
da Autoridade Sanitária local e um representante dos Bombeiros Municipais.” 

A Câmara concordando com a informação acima transcr ita delibera, por 
unanimidade: 

1º Designar para a Comissão de Vistorias a levar a efeito no âmbito das 
atribuições do Departamento de Obras Particulares, os Senhores; 

- Eng. João Carlos Mendes Pinto 
- Eng. Paulo Alexandre de Almeida Laginhas 
- Eng. Eurico Jorge Crespo Saraiva Matias 

2º Em caso de falta ou impedimento dos funcionários  atrás designados 
os mesmos serão substituídos pelos Senhores; 

- Eng. António Carlos Batista Martinho Gomes 
- Eng. José Manuel Barrinhas Ferreira do Quintal 
- Arq. Maria Gabriela Guerreiro Rocha 
- Arq. Paulo António de Sousa Ramos 
- Arq. João Pedro Teixeira Peres Brandão 

3º Que o número de técnicos, com formação e habilit ação legal para 
assinar projectos, a integrar a Comissão de Vistori as poderá ser inferior aos três 
propostos nos casos em que a legislação o permita. 

4º Sempre que, por imperativo legal seja necessário  completar a 
Comissão de Vistorias com mais elementos e não este ja especificado legalmente 
quem são os elementos em causa, a Comissão continua rá a integrar além do(s) 
técnico(s) camarários um representante da Autoridad e Sanitária local e um 
representante dos Bombeiros Municipais. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º2607/99 PROC.º LOT. N.º 14/92 (fl. 135) 
De ADELINO DA SILVA PEREIRA,  residente em Casal dos Claros – Amor, 

referente ao loteamento de uma propriedade sita em Costeira, Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 11.10.99, delibera por unanimidade, aprovar os 
projectos de infraestruturas do loteamento acima re ferido e autorizar a emissão do 
respectivo alvará, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar duas Garantias Bancárias a favor da C âmara Municipal no 
valor de Esc. 2.064.948$00 referente aos arranjos e xteriores e Esc. 2.684.381$00 
referente às redes de águas e esgotos. 



99.10.13 

CMLeiria/Acta n.º 40 

01682-(23) 

2º Devem ser tidos em consideração os condicionalis mos impostos pela 
deliberação camarária de 9.12.98. 

3º As obras de infraestruturas deverão ser executad as no prazo de quatro 
semanas, de acordo com a calendarização apresentada  pelo requerente e respeitar as 
informações das respectivas entidades. 

4º Apresentar 9 cópias das plantas anexo I e anexo II, devidamente 
rubricadas, legendadas e pintadas. 

** 

N.º2608/99 PROC.º LOT. N.º 3/93 (fl. 340) 
De RINOLIS – IMOBILIÁRIA RINO LDª.,  com sede na Rua das Alminhas – 

Marrazes, requerendo a alteração ao polígono de implantação do lote 10, do seu loteamento 
sito em Mourã – Barreira, aumentando o afastamento lateral esquerdo de 10m para 12m e 
reduzindo o afastamento lateral direito de 5m para 3m, sem alterar a área de implantação. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 11.10.99 delibera p or unanimidade, aprovar a 
alteração pretendida, desde que seja apresentada pr ova de posse do lote 10 e 
declaração de autorização do proprietário do lote 1 1 (também com a respectiva 
Certidão da Conservatória do Registo Predial), para  a redução do afastamento da 
construção ao limite do lote. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

N.º2609/99 PROC.º INF. N.º 6/99 (fl. 7) 
De SOCIES – SOC. COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

SERVIÇOS LDª., com sede na Av.ª. João XXI, n.º 48 – 1.º Dt.º em Lisboa, solicitando 
informação sobre a viabilidade de uma operação de loteamento para uma propriedade sita 
no lugar de Grou, freguesia de Coimbrão, inserida em núcleo urbano. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 11.10.99 delibera p or unanimidade, considerar 
viável a pretensão, devendo o loteamento enquadrar- se fundamentalmente nos art.º s 
55º e 57º do Regulamento do Plano Director Municipa l, ratificado pelo Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 8/95 de 4 de Setembro. 

O projecto do mesmo deve ser elaborado de acordo co m o Decreto-Lei n.º 
448/91 de 29 de Novembro, Decreto-Lei n.º 334/95 de  28 de Dezembro e demais 
legislação complementar, tendo também em consideraç ão o já referido Regulamento 
do PDM. 

As construções a levar a efeito não poderão ultrapa ssar os dois pisos 
acima da cota de soleira e deverão ser respeitados os pareceres da Cenel, Telecom e 
Serviços Municipalizados. 

** 

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 SETE 

BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LARGO CÓNEGO M AIA, LARGO DAS 
FORÇAS ARMADAS, LARGO PAIO GUTERRES, LARGO DA SÉ, R UA AFONSO DE 
ALBUQUERQUE, RUA ALMEIDA GARRET, RUA D. DINIS, RUA D. SANCHO I, RUA DA 
VITÓRIA, TRAVESSA DO ADRO – LEIRIA (9) T – 116/99. 
N.º2610/99 Retirado. 

** 

BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RUA AFONSO HENRIQUES /RUA DA 
BENEFICIÊNCIA, RUA BARÃO DE VIAMENTE (RUA DIREITA),  RUA EÇA DE QUEIRÓZ, 
RUA FERNÃO DE MAGALHÃES, RUA JOÃO DA NOVA, RUA JOÃO  DAS REGRAS, 
RUA LATINO COELHO, RUA MARIA DA FONTE, RUA PEDRO ÁL VARES CABRAL, RUA 
DO PELOURINHO, RUA VAZ TEIXEIRA, PRAÇA EÇA DE QUEIR OZ, RUA ACÁCIO 
PAIVO, RUA D. ANTÓNIO DA COSTA, RUA DO COMÉRCIO, RU A GAGO COUTINHO, 
RUA MANUEL A. RODRIGUES, RUA MESTRE DE AVIS, RUA MI GUEL BOMBARDA, 
RUA RODRIGUES CORDEIRO, RUA SACADURA CABRAL, RUA 31  DE JANEIRO, 
TRAVESSA DA MISERICÓRDIA, TRAVESSA DA TIPOGRAFIA – LEIRIA (9) T – 117/99. 
N.º2611/99 Retirado. 

** 

BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS: LARGO  CÂNDIDO DOS 
REIS, LARGO PADEIRA DE ALJUBARROTA, RUA DE ALCOBAÇA , RUA DO BEIRÃO, 
RUA COMANDANTE JOÃO BELO, RUA CORONEL ARTUR PAIVA, RUA GOMES 
FREIRE, RUA GRÃO VASCO – LEIRIA (9) T - 118/99. 
N.º2612/99 Retirado. 

** 

BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVESAS RUAS: RUA DA  PRAÇA, RUA JOÃO 
DE DEUS, RUA VASCO DA GAMA/RUA FRANCELINO PIMENTAL,  TRAVESSA DO 
COMÉRCIO, RUA ENGENHEIRO DUARTE PACHECO, LARGO JOÃO  DE DEUS/LARGO 
MARECHAL GOMES DA COSTA, LARGO SANTANA, RUA D. CORR EIA MATEUS – 
LEIRIA (9) T - 119/99. 
N.º2613/99 Retirado. 

** 

BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVESAS RUAS NA CIDA DE: AV. 
COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, RUA COMAMDANTE ALMEID A HENRIQUES, 
RUA MACHADO CASTRO (9) T - 120/99. 
N.º2614/99 Retirado. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS EM VIATURA AUTOMÓV EL DECORRENTES 
DO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO DA VIA PÚ BLICA – 
REQUERENTE JOÃO FIRMINO BARROSO VILHENA - TT 142/97  
N.º2615/99 Presente o processo com parecer da Divisão Jurídica que é da opinião”...que a 
Câmara Municipal não deverá assumir a obrigação de indemnização a JOÃO FIRMINO 
BARROSO VILHENA, pelo acidente que diz ter sofrido em 97-03-22, quando transitava na 
Rua dos Marrazes, com o veículo VI-82-02. 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o s pareceres da 
Divisão Jurídica de 98-10-19  e  99-09-28 e indefer ir o pedido de indemnização 
formulado pela “Império – ARAG - Seguros de Protecç ão Jurídica, S.A.”, em 
representação de João Firmino Barroso Vilhena, porq uanto no requerimento 
apresentado em 99-06-24, o requerente não apresento u elementos susceptíveis de 
alterar o sentido da deliberação tomada em reunião de 99-05-19, verificando-se que, 
ainda que esteja demonstrada a produção de danos na  esfera jurídica do requerente e 
esteja também comprovado que tais danos resultaram do mau estado de conservação 
do pavimento, não existem no processo elementos suf icientes para podermos afirmar 
inequivocamente a prática de um facto ilícito e cul poso por parte da Câmara Municipal 
de Leiria, uma vez que: 
-por um lado, não resulta claro que coubesse à Câma ra Municipal de Leiria a 
substituição da tampa partida da caixa de visita, n ão se podendo, pois, concluir aqui 
pela omissão de cumprimento dos deveres de conserva ção da via que legalmente são 
atribuídos à Câmara Municipal; 
-por outro lado, mesmo não tendo sido cumprido o de ver de sinalização do obstáculo 
existente na via, está juridicamente excluída, ou p elo menos é duvidosa, a imputação 
deste facto ilícito à vontade da entidade administr ativa em momento anterior à 
ocorrência do acidente, o que impede de considerar o facto ilícito como igualmente 
culposo. 

** 

ACIDENTE - MARIA MARGARIDA FONSECA PÓLVORA AUGUSTO – RECTIFICAÇÃO – 
TT - 109/98 
N.º2616/99 Presente a carta datada de 99-09-30 (registo n.º 24363), recebida da requerente 
em epígrafe, que acompanha o orçamento n.º 841 , no valor de Esc: 64.145$00  (sessenta 
e quatro mil, cento e quarenta e cinco escudos), IVA incluído, à taxa de 17%, uma vez que o 
orçamento anterior n.º 784, no valor de Esc: 58.498$00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e 
noventa e oito escudos), está expirado. 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o  orçamento agora 
apresentado, no valor de Esc: 64.145$00  (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e 
cinco escudos), IVA incluído, à taxa de 17%, autori zar o respectivo pagamento, 
solicitando à requerente, que entregue a correspond ente factura e recibo, para 
quitação, tendo em conta a conclusão da informação da técnica da Divisão Jurídica, 
datada de 98-08-19.  

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS – EMPREITADA 
DE EXECUÇÃO DO EDIFÍCIO DE COGERAÇÃO E AQUECIMENTO DE LAMAS (DA-47) 
N.º2617/99 Presente o ofício N.º 6440, de 26 de Agosto de 1999, dos SMAS, enviando à 
Câmara Municipal para ratificação, cópia de parte da acta N.º 28/99 da reunião do Conselho 
de Administração daqueles Serviços, realizada em 22 de Julho, respeitante à adjudicação 
da empreitada em epígrafe à Firma PASOLIS – EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS DO 
LIS, LD.ª , pelo valor de 19.746.075$00 (dezanove milhões, setecentos e quarenta e seis mil 
e setenta e cinco escudos) + IVA, conforme proposta daquela firma de 14 de Junho de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade: 
1- Ratificar a deliberação do Conselho de Administr ação dos SMAS 

tomada em reunião de 22 de Julho de 1999, que adjud icou à firma PASOLIS – 
Empreitadas e Obras Públicas do Lis, Ld.ª, nos term os do n.º 1 do art.º 118º do 
Decreto-lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, a emprei tada de “EXECUÇÃO DO EDIFÍCIO 
DE COGERAÇÃO E AQUECIMENTO DE LAMAS”, pelo valor de  19.746.075$00 
(dezanove milhões, setecentos e quarenta e seis mil  e setenta e cinco escudos) + IVA, 
conforme  proposta daquela firma de 14 de Junho de 1999. 

2- Mais delibera, dispensar a celebração de contrat o escrito nos termos 
do n.º 3 do art.º 105º do Decreto-lei n.º 55/95, de  29 de Março e em conformidade com 
a deliberação da Assembleia Municipal tomada em ses são ordinária de 27 de Abril de 
1998. 

3- Dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO DE 
COLMEIAS (DA-48) 
N.º2618/99 Presentes duas cartas datadas de 18 de Junho e 24 de Agosto/99, da 
Conferência de S. Vicente de Paulo de Colmeias, solicitando à Câmara apoio financeiro 
para a execução de obras em três habitações de famílias carênciadas daquele freguesia. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51.º do D ecreto-Lei n.º 100/84, de 29 Março, 
alterado pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho à Confe rência de S. Vicente de Paulo de 
Colmeias, um subsídio de 1.500.000$00, para fazer f ace às despesas com a execução 
das obras a levar a efeito nas três habitações de f amílias carênciadas daquela 
freguesia. 

** 

EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA NORTE DO  CONSELHO DE 
LEIRIA – SECTOR DA BAJOUCA – FASE B – CONDUTA ELEVA TÓRIA R1 (EE2) – R2 
(R3), RESERVATÓRIO R2, TORRE DE PRESSÃO R3 (TP) E REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE R2 DE R3 (TP) (DA-47) 
N.º2619/99 Presente o ofício n.º 7330, de 01 de Outubro de 1999, dos SMAS, enviando à 
Câmara Municipal para ratificação, cópia de parte da acta n.º 34/99 da reunião do Conselho 
de Administração daqueles Serviços, realizada em 16 de Setembro, respeitante à 
adjudicação da empreitada em epígrafe à Firma CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, 
SA pelo valor de 173.576.755$00 (cento e setenta e três milhões, quinhentos e setenta e 
seis mil, setecentos e cinquenta escudos) + IVA. 
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A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade: 
1º- Ratificar a deliberação do Conselho de Administ ração dos SMAS 

tomada em reunião de 16 de Setembro de 1999, que ad judicou à Firma 
CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, SA  nos termos do n.º 1 do art.º 102º do 
Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, a emprei tada de “”ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA À ZONA NORTE DO CONCELHO DE LEIRIA – SECTOR DA  BAJOUCA – FASE B 
– CONDUTA ELEVATÓRIA R1 (EE2) – R2 (R3), RESERVATÓR IO R2, TORRE DE 
PRESSÃO R3 (TP) E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE R2 DE R3  (TP), pelo valor de 
173.576.755$00 (cento e setenta e três milhões, qui nhentos e setenta e seis mil, 
setecentos e cinquenta e cinco escudos) + IVA; 

2.º- Mais delibera, autorizar a celebração do respe ctivo contrato e conferir 
poderes à Sra. Presidente para o outorgar em repres entação da Câmara Municipal; 

3.º- Dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

** 

EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA NORTE DO  CONCELHO – 
SECTOR DA BAJOUCA – CONCLUSÃO DA FASE A – CONDUTA E LEVATÓRIA EE1 – 
R1 E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE R1 (DA-47) 
N.º2620/99 Presente o ofício n.º 7329, de 01 de Outubro de 1999, dos SMAS, enviando à 
Câmara Municipal para aprovação nos termos do art.º 108º do Decreto-Lei n.º 405/93, de 10 
de Dezembro, a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a Firma António Domingues & Filhos, Ld.ª. 

A Câmara, no seguimento da sua deliberação tomada e m reunião de 30 de 
Junho do corrente ano, delibera, por unanimidade: 

1.º- Aprovar nos termos do art.º 108 do Decreto-Lei  n.º 405/93, de 10 de 
Dezembro, a minuta de contrato para a adjudicação d a empreitada supra referida; 

2.º- Dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

BALANCETE (2) 
N.º2621/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a treze de Outubro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 299.965.257$00, sendo de Operações 
Orçamentais 238.499.813$00 e de Operações de Tesouraria 61.465.444$00. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (TL)24-20 
N.º2622/99 Presente o requerimento de MARIA DE JESUS RAMALHO MARQUES 
RIBEIRO, residente na Rua D.Sancho I, 7, 2º., em Leiria, solicitando Licença Acidental de 
Recinto para espectáculos de música ao vivo, no “Adro-Bar”, sito na Rua D.Sancho I, n.º 7 – 
1º dt.º em Leiria, para os dias 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 e 30 de Novembro de 
1999. 

A Câmara, delibera, por maioria, com a abstenção do  Sr. Vereador Dr. 
Acácio de Sousa autorizar: 

1 – A realização dos referidos espectáculos, apenas  para os dias 5, 6, 12, 
13, 19, 20, 26 e 27 de Novembro de 1999, por serem sextas e sábados, conforme 
anteriormente já deliberado e comunicado à requeren te pelo ofício n.º. 7093, de 
99.06.17, devendo para o efeito pagar a taxa relati va ao licenciamento na importância 
de 5.661$00 bem como promover o seu encerramento at é às 2 horas, ficando a 
encargo da requerente  a limpeza do recinto na Rua D.Sancho I; 
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2 – Fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 d a actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

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

4 – Comunicar ao Governo Civil e à Polícia para ref orçar o patrulhamento; 
5 – Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3)24-20 
N.º2623/99 Presente o requerimento da firma YELLOW BAR – CAFETARIA LD.ª  , com 
sede  na Rua D. João Pereira Venâncio, 103, r/c, Leiria, solicitando Licença Acidental de 
recinto para espectáculos de música  ao vivo, sito no mesmo local, para os dias 15, 22 e 29 
de Outubro de 1999. 

A Câmara, delibera, por maioria, com a abstenção do  Sr. Vereador Dr. 
Acácio de Sousa 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 da r equerente a limpeza do recinto na 
Rua D .João Pereira Venâncio; 

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

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

4 - Comunicar ao Governo Civil e à Polícia para ref orçar o patrulhamento; 
5 - Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 

** 

PUBLICIDADE – MARCELO BATISTA DE FARIA (3)24-16 
N.º2624/99 Presente o pedido de MARCELO BATISTA DE FARIA , residente em Rua do 
Salgueiro, n.º 5, Arnal – Maceira, solicitando autorização para colocação de uma faixa 
publicitária (em lona), na Rua Barão de Viamonte (Rua Direita), em Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, indeferir o pe dido, com base no 
parecer do G.R.U., que deverá ser transmitido ao re querente. 

** 

TRANSFERÊNCIA DE ARRENDATÁRIO NO MERCADO MUNICIPAL (3)28-2 
N.º2625/99 Em análise o requerimento de FERNANDO DA SILVA PEREIRA  titular do direito 
de ocupação da loja n.º 25 (talho), do Mercado Municipal de Leiria, solicitando a cedência 
desse direito a favor da firma Talho Lena – Comércio de Carnes, Ld.ª , de que é sócio 
gerente, conforme fotocópia do registo na Conservatória do Registo Comercial junta. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar a ce dência do direito de 
ocupação da loja n.º 25 (talho) do Mercado Municipa l a favor da firma Talho Lena – 
Comércio de Carnes, Ld.ª , nos termos do parágrafo 1º, do art.º. 10º do Regulamento 
dos Mercados e Feiras do concelho de Leiria e o pag amento das 20 mensalidades no 
total de 214.200$00, nos termos do art.º 11º. do ci tado Regulamento. 

** 
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V.H.203/90 – DÍVIDA POR TRABALHOS DE CONTA DE PARTI CULARES (1 DOP-34-1-4) 
N.º2626/99 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta que, por acórdão 
do S.T.A. de 99.02.11, foi negado provimento ao recurso interposto por Violante de Jesus 
Machado da Rosa da sentença do TAC que lhe negou provimento ao recurso contencioso 
por ela interposto da deliberação desta Câmara Municipal de 92.11.20 que mandou notificar 
os herdeiros de José Vicente da Rosa para, no prazo de 30 dias, procederem ao pagamento 
da importância de 694.800$00 sob pena de, não cumprindo, a Câmara desencadear os 
mecanismos legais ao seu alcance. 

A Câmara, tomou conhecimento do acórdão do S.T.A. e , considerando que 
se mantém em vigor a deliberação desta Câmara Munic ipal de 20.11.1992, delibera, 
por  unanimidade, ordenar a execução da mesma, reme tendo-se o processo à Sr.ª. 
Dra. Ana Cristina Vigarinho para promover a cobranç a coerciva da dívida. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA 
N.º2627/99 Presente uma carta do consultor para a Protecção Civil e Bombeiros Sr. Engº 
Nuno José da Cunha Lopes, expondo quanto à situação que detém nos Bombeiros 
Municipais, face ao seu interesse em frequentar o mestrado na área da Climatologia e Meio 
Ambiente, na Universidade de Coimbra, pondo as três possíveis situações, que se 
transcrevem: 

“a) Ou não frequentar o mestrado e perder uma oportunidade soberana de 
aumento de qualificações académicas, o que de todo me não agrada. 

b) Ou rescindir o contrato de prestação de serviços com a autarquia, uma vez 
que nesse período de dois dias não é possível uma grande assistência à 
corporação, nem ao serviço de Protecção Civil Municipal. 

c) Diminuição da retribuição em 100.000$00/mês, durante o período em que 
obrigatoriamente tenha que ter aulas presenciais em Coimbra, o que 
ocorrerá até Junho de 2000.” 

Tendo a Senhora Presidente, por seu despacho de 99-10-06, concordado com a 
alternativa constante da alínea c). 

A Câmara tomou conhecimento da exposição e bem assi m do despacho da 
Senhora  Presidente . 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ESCOLA EB 2º E 3º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL – PEDI DO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DOS DOIS AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º2628/99 Presente o ofício da ESCOLA EB 2º E 3º CICLOS RAINHA SANTA ISABEL DE 
CARREIRA, datado de 99.09.15, solicitando cedência gratuita dos dois autocarros da CML, 
para deslocação dos alunos a Leiria, a fim de participarem na actividade Autocarro “Escola 
Viva”, no âmbito do Festival Nacional de Arte Infantil – Riscos e Rabiscos, no dia 11 de 
Outubro. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 99.09.30,  que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário ao motorista . 

** 
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JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCI A GRATUITA DOS 
DOIS AUTOCARROS DA CML - DE 18-4 
N.º2629/99 Presente o ofício n.º 188 da JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS , 
solicitando cedência gratuita dos dois autocarros da CML, para deslocação dos idosos da 
freguesia, no dia 1 de Outubro. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 99.09.30,  que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário ao motorista . 

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – VERBA DE ARRANQUE - DE 15- 4 
N.º2630/99 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 94/98 EM QUE É ARG UIDA A FIRMA 
“CHURRASQUEIRA REI DOS FRANGOS, LD.ª” 
N.º2631/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 
“Processo de Contra-Ordenação n.º 94/98 

RELATÓRIO  
I. Identificação do arguido 
No presente processo de contra-ordenação n.º 94/98, é arguida a firma “Churrasqueira Rei 
dos Frangos, Ld.ª” , proprietária do estabelecimento denominado “Rei dos Frangos”, sito na 
Estrada dos Marinheiros, em Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 17 de Março de 1998, pelas 12 horas e 55 minutos, foi levantado à arguida o auto de 
notícia de contra-ordenação com o número de registo 273, de 01-04-1998, pela Polícia de 
Segurança Pública em virtude da mesma ter verificado que aquela, no dia e hora atrás 
indicado, não facultou o livro de reclamações a Paulo Luís Antunes da Costa, divorciado, 
escriturário, filho de Álvaro da Conceição da Costa e de Filomena Tomás Antunes, natural 
de Figueiró dos Vinhos e residente na Rua da Capela, n.º 97, 2º Esq.º Leiria-Gare, melhor 
identificado a fls. 3 dos autos. 
De acordo com o mesmo auto de notícia foi declarado à entidade autuante pela empregada 
do referido estabelecimento, Vera Cristina dos Santos Tomás, melhor identificada a fls. 3 
dos autos, que o mesmo não possuía livro de reclamações. 
O facto imputado à arguida é susceptível de constituir uma infracção ao disposto no art.º 37º 
do DL. n.º 168/97, de 04-07 e de integrar uma contra-ordenação prevista e punível nos 
termos da alínea q) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 38º do mesmo diploma legal. 
III. Provas 
a)  Auto de notícia de contra-ordenação n.º 273, de 01-04-1998, fls. 3 dos autos; 
b) Defesa escrita apresentada pela arguida a fls. 10 a 16 dos autos. 
A arguida alegou na sua defesa escrita que: 
- O estabelecimento “Rei dos Frangos” não possuía livro de reclamações, mas que iria 

proceder de imediato à sua aquisição para o mesmo. 
FUNDAMENTAÇÃO  

IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo do auto de notícia de contra-ordenação n.º 273, de 01-04-1998, da 
Polícia de Segurança Pública, (fls. 3) e o alegado pela arguida na sua defesa escrita (fls. 
10), considera-se provado o facto da mesma não possuir no seu estabelecimento “Rei dos 
Frangos” o livro de reclamações exigido por lei. 
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V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que a arguida ao não possuir o livro de 
reclamações no seu estabelecimento “Rei dos Frangos”, infringiu o disposto no art.º 37º do 
DL. n.º 168/97, de 04-07. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea q) do n.º 1 e do n.º 3 do art.º 38º de mesmo diploma legal, a que corresponde uma 
coima graduada de 100.000$ a 1.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica da 
arguida e o benefício económico que esta retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que a arguida tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois a mesma não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigada, devendo ter possuir o livro de 
reclamações obrigatório para o seu estabelecimento, o que torna a sua conduta censurável. 
Deste modo, tendo em conta que a arguida, a ser punida sê-lo-á a título de negligência e 
que o DL. n.º 168/96, de 04-07 não distingue relativamente ao montante máximo da coima 
aplicável, o comportamento doloso do negligente, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 
17º do DL. n.º 433/82, de 27-10, na redacção que lhe foi dada pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, 
o montante máximo da coima aplicável será pois, reduzido a metade, ou seja, a 500.000$. 
No entanto, sucede que face ao disposto na alínea b) do art.º 7 da Lei n.º 29/99, de 12-05, 
as contra-ordenações que não constituam ilícito antieconómico, fiscal, aduaneiro, ambiental 
e laboral, que não excedam os 1000 contos em caso de negligência e que tenham sido 
praticadas em data anterior a 25-03-1999, consideram-se amnistiadas. Assim, não se 
enquadrando o ilícito de natureza contra-ordenacional praticado nos presentes autos 
incluído no leque daqueles que não se acham amnistiados, sendo o montante máximo da 
coima aplicável, de 500.000$ e tendo o mesmo ocorrido em data anterior a 25-03-1999, 
considero dever ser a referida contra-ordenação amnistiada, ao abrigo da alínea b) do art.º 
7º da Lei n.º 29/99, de 12-05. 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 94/98 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto na alínea q) do n.º 1 e 
do n.º 3 do art.º 38º do DL. n.º 168/97, de 04-07, conjugado com o preceituado no n.º 4 
do art.º 17º do DL. n.º 433/82, de 27-10, alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, não 
excede o valor de 1.000.000$.  

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificada a arguida desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 28/98, EM QUE É AR GUIDA MARIA 
JOAQUINA ANTUNES DA SILVA MANO GONÇALVES 
N.º2632/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 
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“Processo de Contra-Ordenação n.º 28/98 
RELATÓRIO  
I. Identificação da Arguida 
No presente processo de contra-ordenação n.º 28/98, é arguida Maria Joaquina Antunes da 
Silva Mano Gonçalves, proprietária do café e restaurante denominado “Cantinho dos 
Grelhados”, sito na Quinta de Santo António, lote 20 r/c, na cidade de Leiria, portadora do 
bilhete de identidade n.º 402903, emitido a 16-05-1988, por Lisboa, casada, comerciante, 
com residência profissional no estabelecimento atrás referido, melhor identificada a fls. 13 
dos autos. 
II. Factos imputados 
No dia um do mês de Novembro de 1997, foi levantada à arguida pelos Serviços de 
Fiscalização da Polícia de Segurança Pública, o auto de notícia com o n.º de registo 1204, 
em virtude dos mesmos terem verificado que naquela data, pelas 22 horas e 15 minutos, no 
estabelecimento de café e restaurante denominado “Cantinho dos Grelhados” do qual a 
arguida é proprietária, havia música ao vivo no seu interior bem como cerca de 30 clientes, 
sem que a mesma possuísse a respectiva licença camarária passada por esta Câmara 
Municipal. 
O facto imputado à arguida constitui uma infracção ao disposto no n.º 1 e 2 do art.º 22º do 
DL. n.º 315/95, de 28-11, susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e punida 
nos termos da alínea b) do art.º 43º do mesmo diploma legal. 
III. Provas 
a) Auto de notícia de 01-11-1997, fls. 3 dos autos; 
b) Informação da Secção de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Leiria, emitida 26-

01-1998, fls. 2 vº dos autos, acompanhada do Doc. n.º 1, fls. 4 dos autos; 
c) Defesa escrita apresentada pela arguida em 02-04-1998, fls. 11 dos autos e Auto de 

Declarações tomadas à arguida 06-04-1998, fls. 13 dos autos; 
d) Prova Testemunhal, fls. 19 e 24 dos autos. 
Decorre da informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de 
Leiria, que a arguida não possuía a necessária licença quando lhe foi levantado o auto de 
notícia em 01-11-1997, tendo-a requerido a esta Câmara para datas posteriores, conforme 
consta de documento junto aos autos a fls. 4. Neste último, pode ler-se que a arguida 
requereu a competente licença acidental de recinto, ao abrigo do art.º 22º do DL. 315/95, de 
28-11, em 17-11-1997, data posterior à do auto de notícia. 
Relativamente à matéria constante do auto de notícia, alegou a arguida na sua defesa 
escrita, fls. 11 dos autos e em auto de declarações, fls. 13 dos autos, que: 
- No dia 01-11-1997, decorria no café restaurante “Cantinho dos Grelhados”, do qual é 

proprietária, um jantar de aniversário, no fim do qual alguns convidados de forma 
espontânea resolveram presentear a aniversariante com algumas canções, não existindo 
por isso, música ao vivo. 

- O referido convívio foi interrompido às 22 horas e 15 minutos, quando chegou a PSP. 
Prova Testemunhal: 
Foram ouvidas em auto de declarações duas testemunhas cujos depoimentos tomados a 
29-06-1998 e 30-06-1998, recaíram a fls. 19 e 24 autos. 
Dos depoimentos das testemunhas resulta que no dia a que se reporta o auto de notícia, se 
encontravam a comemorar um aniversário, tocando uma das convidadas um órgão que 
acompanhava as músicas que cantavam e batiam palmas. 
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo do auto de notícia n.º 1204 elaborado pelos Serviços de Fiscalização 
da Polícia de Segurança Pública, a informação prestada pela Secção de Taxas e Licenças 
da Câmara Municipal de Leiria, o alegado pela arguida e pelas testemunhas por esta 
apresentadas, consideram-se provados os seguintes factos: 
a) A arguida, no dia a que se refere o auto de notícia, possuía no interior do seu 

estabelecimento, música ao vivo, a qual era produzida pelos clientes que se 
encontravam a comemorar um aniversário. 

b)  A referida música era produzida por um órgão que acompanhava as canções entoadas 
pelos clientes e pelas palmas que estes batiam. 
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c) A arguida não possuía a indispensável licença acidental de recinto exigida pelo art.º 22º 
do DL. n.º 315/95, de 28-11, a qual é emitida por esta Câmara Municipal, sempre que se 
achem reunidas as condições para tal. 

d)  A arguida veio requerer a referida licença em data posterior aos acontecimentos que 
levaram os Serviços de fiscalização da Polícia de Segurança Pública a levantar o 
respectivo auto de notícia. 

V. Subsunção dos factos aos Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que a arguida ao permitir que no interior 
do seu estabelecimento de café e restaurante denominado “Cantinho dos Grelhados”, se 
produzisse música ao vivo, sem que para tanto possuísse a respectiva licença acidental de 
recinto passada por esta Câmara Municipal, infringiu o disposto no art.º 22 do DL. n.º 
315/95, de 28-11. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos do 
disposto na alínea b) do art.º 43º do mesmo diploma legal, a que corresponde uma coima 
graduada de 50.000$ a 600.000$. 

VI. Determinação do montante da coima 

Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica da 
arguida e o benefício económico que a mesma retirou com a prática de tal contra-
ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que a arguida tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois a mesma não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigada, devendo ter obtido previamente, 
tal como o veio a fazer em momento posterior, a respectiva licença acidental de recinto, o 
que torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do n.º 1 do art.º 44º  do DL. n.º 315/95, de 28-11. 
Deste modo, tendo em conta que a arguida a ser punida sê-lo-á a título de negligência, de 
acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 17º do DL. n.º 433/82, de 27-10, na redacção que lhe 
foi dada pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, o montante máximo da coima aplicável será pois, 
reduzido a metade, ou seja, a 300.000$. No entanto, sucede que face ao disposto na alínea 
b) do art.º 7 da Lei n.º 29/99, de 12-05, as contra-ordenações que não constituam ilícito 
antieconómico, fiscal, aduaneiro, ambiental e laboral, que não excedam os 1000 contos em 
caso de negligência e que tenham sido praticadas em data anterior a 25-03-1999, 
consideram-se amnistiadas. Assim, não se enquadrando o ilícito de natureza contra-
ordenacional praticado nos presentes autos incluído no leque daqueles que não se acham 
amnistiados, sendo o montante da coima aplicável de 300.000$ e tendo o mesmo ocorrido 
em data anterior a 25-03-1999, considero dever ser a referida contra-ordenação amnistiada, 
ao abrigo da alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 29/99, de 12-05. 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 28/98 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto na alínea b) do art.º 43º 
do DL. n.º 315/95, de 28-11, conjugado com o n.º 4 do art.º 17º do DL. n.º 433/82, de 27-
10, na redacção dada pelo DL. n.º 244/95, de 14-09,  é inferior a 1.000 contos. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificada a arguida desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 
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PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 471/98 EM QUE É AR GUIDO PEDRO TOMÉ 
SANTOS NARCISO 
N.º2633/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 

“Processo de Contra-Ordenação n.º 471/98 

RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação n.º 471/98, é arguido Pedro Tomé Santos 
Narciso, solteiro, filho de Vítor Manuel dos Santos Narciso, natural de Leiria e residente na 
Rua do Antigo Hospital Militar, n.º 17, em Leiria. 
II. Factos imputados 
No dia 30 de Outubro de 1997, foi levantada ao arguido pelos Serviços de Fiscalização da 
Polícia de Segurança Pública, a participação com o número de registo 1201, de 04-11-1997, 
em virtude dos mesmos terem verificado que o canídeo de raça Rottweiler, pertencente ao 
arguido, não se encontrava registado. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de constituir uma infracção ao disposto no n.º 1 
do art.º 4º do DL. n.º 317/85, de 02-08 e de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos no n.º 1 do art.º 60º do mesmo diploma legal. 
FUNDAMENTAÇÃO  
III. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos participados pela Polícia de Segurança Pública a fls. 2 dos autos, 
considero que os mesmos poderiam eventualmente configurar a existência de contra-
ordenação prevista e punida pelo n.º 1 do art.º 60º do DL. n.º 317/98, de 02-08, à qual 
corresponde uma coima de 2.864$. 
No entanto, porque tal infracção se verificou em data anterior a 25-03-1999 e porque o limite 
máximo da coima aplicável ao abrigo da disposição legal anterior invocada, não excede o 
valor de 500.000$, consideramos que, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei 
n.º 29/99, o presente procedimento contra-ordenacional, deverá declarar-se extinto, por 
amnistia.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 471/98 delibera, p or unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto no n.º 1 do art.º 60º do 
DL. n.º 317/85, de 02-08, não excede o valor de 500 .000$.  

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 459/98 EM QUE É AR GUIDO ANTÓNIO 
FERNANDO DA SILVA 
N.º2634/99 Presente o processo em epígrafe, acompanhado do requerimento apresentado 
pelo arguido António Fernando da Silva e da informação da Divisão Jurídica n.º 55/99 

A Câmara, depois de analisado o assunto e concordan do com a informação 
da Divisão Jurídica n.º 55/99, delibera, por unanim idade, o seguinte: 
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1º Convidar, ao abrigo do disposto no art.º 76º do Código de 
Procedimento Administrativo, o requerente António F ernando da Silva a formular um 
novo pedido em relação ao reconhecimento do deferim ento tácito previsto no art.º 
62º, n.º 7 do DL. n.º 445/91, de 20-11, para que o mesmo possa vir a ser apreciado em 
sede própria, isto é, no Processo de Licenciamento de Obras Particulares n.º 1087/98. 

Mais delibera, que o requerimento apresentado refer ido requerente seja 
tomado como defesa escrita a apresentar no respecti vo processo de contra-
ordenação n.º 459/98. 

Delibera por último, que do teor da presente delibe ração seja do 
conhecimento ao requerente acompanhado de fotocópia  do requerimento por ele 
apresentado. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 349/98, EM QUE É A RGUIDO JOÃO PAULO 
DE VASCONCELOS RODRIGUES 
N.º2635/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 
Processo de Contra-Ordenação n.º 349/98 

RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 
No presente processo de contra-ordenação n.º 349/98, é arguido João Paulo de 
Vasconcelos Rodrigues, portador do bilhete de identidade n.º 9590685, emitido a 10-09-
1993, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, solteiro, vendedor, filho de José Joaquim 
Pereira Rodrigues e de Maria Cândida Ferraz de Vasconcelos, natural de Matosinhos e 
residente na Praceta Palmira Bastos, n.º 33, r/ch, 4460, Senhora da Hora, Porto. 
II. Factos imputados 
No dia 25 de Setembro de 1998, foi levantada ao arguido pelos Serviços de Fiscalização da 
Polícia de Segurança Pública, a participação com o número de registo 745, de 28-09-1998,  
em virtude dos mesmos terem verificado que o porteiro da discoteca denominada “Alibi”, sita 
no Largo Capitão Salgueiro Maia, na cidade de Leiria, José Eduardo Dias Manaça, melhor 
identificado a fls. 2 dos autos, havia recusado a entrada naquele estabelecimento a Pedro 
Amaro da Silva Lima Dias, melhor identificado a fls. 2 dos autos, sem que para tanto tenha 
alegado qualquer justificação para o facto. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de constituir uma infracção ao disposto no n.º 1 
do art.º 30º do DL. n.º 168/97, de 04-07 e de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea g) do n.º 1 e do n.º 4 do art.º 38º do mesmo diploma legal. 
FUNDAMENTAÇÃO  
III. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos participados pela Polícia de Segurança Pública a fls. 2 dos autos, 
considero que os mesmos poderiam eventualmente configurar a existência de contra-
ordenação prevista e punida pela alínea g) do n.º 1 e do n.º 4 do art.º 38º do DL. n.º 168/97, 
de 04-07, à qual corresponde uma coima de 50.000$ a 500.000$. 
No entanto, porque tal infracção se verificou em data anterior a 25-03-1999 e porque o limite 
máximo da coima aplicável ao abrigo da disposição legal anterior invocada, não excede o 
valor de 500.000$, consideramos que, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei 
n.º 29/99, o presente procedimento contra-ordenacional, deverá declarar-se extinto, por 
amnistia. 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 28/98 delibera, po r unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 
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Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto na alínea g) do n.º 1 e 
do n.º 4 do art.º 38º do DL. n.º 168/97, de 04-07, não excede o valor de 500.000$.  

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 63/98 EM QUE É ARG UIDO JOÃO 
FERREIRA CARDOSO 
N.º2636/99 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação da Divisão 
Jurídica constante de fls. 12 do mesmo. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e concordan do com a informação 
constante de fls. 23 do Processo de Contra Ordenaçã o n.º 63/98, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 

1º Mandar arquivar o presente processo ao abrigo do  disposto na alínea b) 
do art.º 27º do DL. n.º 433/82, de 27-10, por se en contrar extinto por prescrição, uma 
vez que sobre o último acto que determinou a interr upção da prescrição decorreu 
mais de um ano e que a coima não é superior ao mont ante máximo previsto no n.º 1 
do art.º 17º do mesmo diploma legal. 

2º Mandar notificar o arguido do conteúdo da presen te deliberação ao 
abrigo do disposto no art.º 46º e 47º do DL. n.º 43 3/82, de 27 de Outubro e extrair 
verbete onomástico para cadastro. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 331/98 EM QUE É AR GUIDO MANUEL DE 
OLIVEIRA MIRA QUIAIOS 
N.º2637/99 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação da Divisão 
Jurídica, constante de fls. 20 do mesmo. 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 331/98 delibera, p or unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto no n.º 1 do art.º 61º e no 
n.º 1 do art.º 62 do DL. n.º 317/85, de 02-08, não excede o valor de 500.000$.  

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido e 
Ilustre Advogado desta decisão, cumprindo-se o disp osto no art.º 46º e 47º do DL. n.º 
433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com 
aviso de recepção. 

** 
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PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 208/98 EM QUE É AR GUIDO NELSON TINO 
FERREIRA CARLOS 
N.º2638/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 
“Processo de Contra-Ordenação n.º 208/98 
RELATÓRIO  
I. Identificação da Arguida 
No presente processo de contra-ordenação n.º 208/98, é arguido Nelson Tino Ferreira 
Carlos, solteiro, empresário, filho Diamantino Jesus Carlos e de Maria Regina dos Santos 
Ferreira Carlos, natural da Alemanha e residente na Rua do Porto, n.º 7, lugar de A-dos-
Pretos, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, melhor identificado a fls. 10 dos autos. 
II. Factos imputados 
No dia 07 de Fevereiro de Março de 1998, pelas 03 horas e 30 minutos, foi levantado ao 
arguido o auto de notícia com o número de registo 66/98, de 13-02-1998, pela Guarda 
Nacional Republicana em virtude da mesma ter verificado que aquele, no dia e hora atrás 
indicado, no bar denominado “Tendências Bar”, sito no lugar de Telheiro, freguesia de 
Maceira, concelho de Leiria, propriedade do arguido, estava a decorrer um espectáculo de 
música ao vivo, onde se encontravam cerca de cem pessoas, sem que o promotor do 
mesmo estivesse dotado de qualquer documento que legalizasse a promoção daquele 
espectáculo. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de constituir uma infracção ao disposto no art.º 
22º, n.º 1 e n.º 2 do DL. n.º 315/95, de 28-11 e de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea b) do art.º 43º do mesmo diploma legal. 
III. Provas 
c) Auto de notícia com o registo n.º 66/98, de 13-02-1998, fls. 3 dos autos; 
d) Auto de declarações tomadas ao arguido em 24-09-1998, fls. 10 dos autos. 
O arguido alegou em auto de declarações, o seguinte: 
- Que possuía uma licença de recinto, julgando que a mesma daria para qualquer dia. 
- Que pelo motivo atrás indicado não estava devidamente legalizado para o dia 07 de 

Fevereiro de 1998. 
- Que, o espectáculo, à hora a que foi levantado o auto de notícia, estava terminado e 

apenas se encontravam os empregados e elementos da banda a fazer a recolha do 
material. 

FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 
Ponderado o conteúdo do auto de notícia com o registo n.º 66/98, de 13-02-1998 da Guarda 
Nacional Republicana, (fls. 3) e o alegado pelo arguido no auto de declarações (fls. 10), 
consideram-se provados os seguintes factos: 
a) No dia 07-02-1998, pela 03 horas e 30 minutos encontrava-se a decorrer um espectáculo 
de música ao vivo no “Tendências Bar”, sito no lugar de Telheiro, freguesia de Maceira, 
concelho de Leiria, propriedade do arguido, onde se achavam cerca de cem pessoas, sem 
que o mesmo tivesse dotado de qualquer documento que legalizasse a sua promoção, isto 
é, sem que possuísse a respectiva licença acidental de recinto exigida para estes casos. 
V. Subsunção dos factos aos Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido ao permitir que no interior 
do seu estabelecimento denominado “Tendências Bar” se produzisse um espectáculo de 
música ao vivo, sem que para tanto possuísse a respectiva licença acidental de recinto 
passada por esta Câmara Municipal, infringiu o disposto no art.º 22 do DL. n.º 315/95, de 28-
11. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos do 
disposto na alínea b) do art.º 43º do mesmo diploma legal, a que corresponde uma coima 
graduada de 50.000$ a 600.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que o mesmo retirou com a prática de tal contra-
ordenação. 
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Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter obtido previamente 
a respectiva licença acidental de recinto para o dia em que promoveu o espectáculo, o que 
torna a sua conduta censurável. 
A negligência é punível nos termos do n.º 1 do art.º 44º do DL. n.º 315/95, de 28-11. 
Deste modo, tendo em conta que o arguido, ao ser punida sê-lo-á a título de negligência e 
que o citado diploma não distingue quanto ao montante máximo da coima aplicável, o 
comportamento doloso do negligente, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 17º do DL. 
n.º 433/82, de 27-10, na redacção que lhe foi dada pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, o 
montante máximo da coima aplicável será pois, reduzido a metade, ou seja, a 300.000$. No 
entanto, sucede que face ao disposto na alínea b) do art.º 7 da Lei n.º 29/99, de 12-05, as 
contra-ordenações que não constituam ilícito antieconómico, fiscal, aduaneiro, ambiental e 
laboral, que não excedam os 1000 contos em caso de negligência e que tenham sido 
praticadas em data anterior a 25-03-1999, consideram-se amnistiadas. Assim, não se 
enquadrando o ilícito de natureza contra-ordenacional praticado nos presentes autos 
incluído no leque daqueles que não se acham amnistiados, sendo o montante máximo da 
coima aplicável, de 300.000$ e tendo o mesmo ocorrido em data anterior a 25-03-1999, 
considero dever ser a referida contra-ordenação amnistiada, ao abrigo da alínea b) do art.º 
7º da Lei n.º 29/99, de 12-05.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 208/98 delibera, p or unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto na alínea b) do art.º 43º 
do DL. n.º 315/95, de 28-11 conjugado com o preceit uado no n.º 4 do art.º 17º do DL. 
n.º 433/82, de 27-10, alterado pelo Dl. n.º 244/95,  de 14-09, não excede o valor de 
1.000.000$.  

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 206/98 EM QUE É AR GUIDO NELSON TINO 
FERREIRA CARLOS 
N.º2639/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 
 “Processo de Contra-Ordenação n.º 206/98 
RELATÓRIO  
I. Identificação do arguido 
No presente processo de contra-ordenação n.º 206/98, é arguido Nelson Tino Ferreira 
Carlos, solteiro, empresário, filho Diamantino Jesus Carlos e de Maria Regina dos Santos 
Ferreira Carlos, natural da Alemanha e residente na Rua do Porto, n.º 7, lugar de A-dos-
Pretos, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, melhor identificado a fls. 9 dos autos. 
II. Factos imputados 
No dia 07 de Fevereiro de 1998, pelas 03 horas e 30 minutos, foi levantado ao arguido o 
auto de notícia com o n.º de registo 66/98, de 13-02-1998, pela Guarda Nacional 
Republicana em virtude da mesma ter verificado que aquele, no dia e hora atrás indicado, 
não possuía qualquer documento legal que permitisse o funcionamento do seu 
estabelecimento de bar denominado “Tendências Bar”, sito no lugar de A-dos-Pretos, 
freguesia de Maceira, concelho de Leiria. 
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O facto imputado ao arguido é susceptível de constituir uma infracção ao disposto no art.º 
10º do DL. n.º 168/97, de 04-07 e de integrar uma contra-ordenação prevista e punível nos 
termos da alínea e) do n.º 1 e n.º 5 do art.º 38º do mesmo diploma legal. 
III. Provas  
e) Auto de notícia com o registo n.º 66/98, de 13-02-1998, fls. 3 dos autos; 
f) Auto de declarações tomadas ao arguido em 23-09-1998, fls. 9 dos autos. 
O arguido alegou em auto de declarações, a fls. 9 o seguinte: 
- Que o projecto já estava a ser tratado e que as licenças que possuía eram do antigo 

proprietário; 
- Que o projecto já deu entrada na Câmara Municipal e que o bar se encontra encerrado 

desde o dia 13 de Maio, por ordem do Senhor Governador Civil e à espera de uma 
licença temporária. 

FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados  
Ponderado o conteúdo do auto de notícia, da Guarda Nacional Republicana constante de fls. 
3 dos autos e o alegado pelo arguido no auto de declarações (fls. 10), considera-se provado 
o facto do arguido não possuir qualquer documentação legal para que lhe permitisse manter 
o seu estabelecimento em funcionamento e aberto ao público. 
V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido ao manter o seu 
estabelecimento de bar sem que possuísse a respectiva licença de utilização para 
estabelecimentos de bebidas, infringiu o disposto no art.º 10º do DL. n.º 168/97, de 04-07. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea e) do n.º 1 e do n.º 5 do art.º 38º de mesmo diploma legal, a que corresponde uma 
coima graduada de 100.000$ a 750.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter obtido previamente  
a respectiva licença de utilização para estabelecimentos de bebidas, antes de proceder à 
abertura do seu estabelecimento de bar, o que torna a sua conduta censurável. 
Deste modo, tendo em conta que o arguido, a ser punido sê-lo-á a título de negligência e 
que o DL. n.º 168/96, de 04-07 não distingue relativamente ao montante máximo da coima 
aplicável o comportamento doloso do negligente, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 
17º do DL. n.º 433/82, de 27-10, na redacção que lhe foi dada pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, 
o montante máximo da coima aplicável será pois, reduzido a metade, ou seja, a 375.000$. 
No entanto, sucede que face ao disposto na alínea b) do art.º 7 da Lei n.º 29/99, de 12-05, 
as contra-ordenações que não constituam ilícito antieconómico, fiscal, aduaneiro, ambiental 
e laboral, que não excedam os 1000 contos em caso de negligência e que tenham sido 
praticadas em data anterior a 25-03-1999, consideram-se amnistiadas. Assim, não se 
enquadrando o ilícito de natureza contra-ordenacional praticado nos presentes autos 
incluído no leque daqueles que não se acham amnistiados, sendo o montante máximo da 
coima aplicável, de 375.000$ e tendo o mesmo ocorrido em data anterior a 25-03-1999, 
considero dever ser a referida contra-ordenação amnistiada, ao abrigo da alínea b) do art.º 
7º da Lei n.º 29/99, de 12-05.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 206/98 delibera, p or unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 
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Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto na alínea e) do n.º 1 do 
art.º 38º do DL. n.º 168/97, de 04-07, conjugado co m o preceituado no n.º 4 do art.º 17º 
do DL. n.º 433/82, de 27-10, alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, não excede o valor 
de 1.000.000$. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 204/98 EM QUE É AR GUIDO NELSON TINO 
FERREIRA CARLOS 
N.º2640/99 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 
 “Processo de Contra-Ordenação n.º 204/98 
RELATÓRIO  
I. Identificação do arguido  
No presente processo de contra-ordenação n.º 204/98, é arguido Nelson Tino Ferreira 
Carlos, solteiro, empresário, filho Diamantino Jesus Carlos e de Maria Regina dos Santos 
Ferreira, natural da Alemanha e residente na Rua do Porto, n.º 7, lugar de A-dos-Pretos, 
freguesia de Maceira, concelho de Leiria. 
II. Factos imputados  
No dia 03 de Maio de 1998, pelas 02 horas e 10 minutos, foi levantado ao arguido o auto de 
notícia de contra-ordenação n.º 261/98, pela Guarda Nacional Republicana em virtude da 
mesma ter verificado que aquele, no dia e hora atrás indicado, não possuía qualquer 
documento legal para o funcionamento do seu estabelecimento de bar denominado 
“Tendência Bar”, sito no lugar de Telheiro, freguesia de Maceira, concelho de Leiria. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de constituir uma infracção ao disposto no art.º 
10º do DL. n.º 168/97, de 04-07 e de integrar uma contra-ordenação prevista e punível nos 
termos da alínea e) do n.º 1 e n.º 5 do art.º 38º do mesmo diploma legal. 
III. Provas  
g) Auto de notícia de contra-ordenação n.º 261/98, de 03-05-1998, fls. 3 dos autos; 
h) Auto de declarações tomadas ao arguido em 24-09-1998, fls. 10 dos autos. 
O arguido alegou em auto de declarações a fls. 10, o seguinte: 
- Que o projecto já estava a ser tratado e que as licenças que possuía eram do antigo 

proprietário; 
- Que o projecto já deu entrada na Câmara Municipal e que o bar se encontra encerrado 

desde o dia 13 de Maio, por ordem do Senhor Governador Civil e à espera de uma 
licença temporária. 

FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados  
Ponderado o conteúdo do auto de notícia de contra-ordenação n.º 261/98, da Guarda 
Nacional Republicana, (fls. 3) e o alegado pelo arguido no auto de declarações (fls. 10), 
considera-se provado o facto do arguido não possuir qualquer documentação legal para que 
lhe permitisse manter o seu estabelecimento em funcionamento e aberto ao público. 
V. Subsunção dos factos ao Direito 
Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido ao manter o seu 
estabelecimento de bar sem que possuísse a respectiva licença de utilização para serviços 
de bebidas, infringiu o disposto no art.º 10º do DL. n.º 168/97, de 04-07. 
Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos da 
alínea e) do n.º 1 e do n.º 5 do art.º 38º de mesmo diploma legal, a que corresponde uma 
coima graduada de 100.000$ a 750.000$. 
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VI. Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois o mesmo não cumpriu 
com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter obtido previamente 
a respectiva licença de utilização para estabelecimentos de bebidas, antes de proceder à 
abertura do seu estabelecimento de bar, o que torna a sua conduta censurável. 
Deste modo, tendo em conta que o arguido, a ser punido sê-lo-á a título de negligência e 
que o DL. n.º 168/96, de 04-07 não distingue relativamente ao montante máximo da coima 
aplicável o comportamento doloso do negligente, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 
17º do DL. n.º 433/82, de 27-10, na redacção que lhe foi dada pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, 
o montante máximo da coima aplicável será pois, reduzido a metade, ou seja, a 375.000$. 
No entanto, sucede que face ao disposto na alínea b) do art.º 7 da Lei n.º 29/99, de 12-05, 
as contra-ordenações que não constituam ilícito antieconómico, fiscal, aduaneiro, ambiental 
e laboral, que não excedam os 1000 contos em caso de negligência e que tenham sido 
praticadas em data anterior a 25-03-1999, consideram-se amnistiadas. Assim, não se 
enquadrando o ilícito de natureza contra-ordenacional praticado nos presentes autos 
incluído no leque daqueles que não se acham amnistiados, sendo o montante máximo da 
coima aplicável, de 375.000$ e tendo o mesmo ocorrido em data anterior a 25-03-1999, 
considero dever ser a referida contra-ordenação amnistiada, ao abrigo da alínea b) do art.º 
7º da Lei n.º 29/99, de 12-05.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 204/98 delibera, p or unanimidade, que os mesmos 
passem a fazer parte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea b) do art.º 7º da Lei n.º 
29/99, de 28-11, declarar extinto o presente proced imento contra-ordenacional por 
amnistia, tendo em conta que o ilícito foi praticad o em data anterior a 25-03-1999 e 
que o limite máximo da coima aplicável ao abrigo do  disposto na alínea e) do n.º 1 e 
do n.º 5 do art.º 38º do DL. n.º 168/97, de 04-07, conjugado com o preceituado no n.º 4 
do art.º 17º do DL. n.º 433/82, de 27-10, alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14-09, não 
excede o valor de 1.000.000$.  

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 332/98, EM QUE É A RGUIDA A 
SOCIEDADE IRREGULAR EM NOME DE MANUEL DE OLIVEIRA M IRA QUIAIOS E 
ANTÓNIO MANUEL LOPES ARANTES 
N.º2641/99 Presente informação prestada pela Divisão Jurídica relativa ao processo de 
contra-ordenação n.º 332/98. 

A Câmara concordando com o teor da informação prest ada pela divisão 
jurídica relativa ao processo de contra-ordenação n .º 332/98 delibera, por 
unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. º 277º do Código Penal, por força 
do art.º 41º do DL. n.º 433/82, de 27/10, alterado e do n.º 2 d o art.º 54º do mesmo 
diploma legal, mandar arquivar o referido processo,  em virtude da sua falta de 
competência em razão da matéria.  

Mais delibera, que seja remetida fotocópia autentic ada do auto de notícia 
n.º 256/98, ao Exmº Senhor Governador Civil do Dist rito de Leiria, para os fins tidos 
por convenientes. 
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Delibera por último que seja notificado a arguida d o teor desta decisão, 
cumprindo-se o disposto no art.º 46º DL. n.º 433/82 , de 27/10, alterado pelo DL. n.º 
244/95, de 14/09, através de carta registada com av iso de recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 9/98, EM QUE É ARG UIDA BELMIRA DA 
CONCEIÇÃO SANTOS 
N.º2642/99 Presente informação prestada pela Divisão Jurídica relativa ao processo de 
contra-ordenação n.º 9/98. 

“Relatório 
I - Identificação da arguida 

No presente Processo de Contra-Ordenação n.º 9/98, é arguida, Belmira da  
Conceição Santos , contribuinte n.º.147973163, viúva, Reformada, portador do Bilhete de 
Identidade n.º 2628950, emitido a 06/11/1991, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, com 
61 anos de idade, filha de  Manuel Caetano dos Santos e de Laura da Conceição, natural de 
Azóia, Freguesia de Azóia, do Município de Leiria e residente na Rua da Ribeira, n.º 87 - 
Azóia, Freguesia de Azóia, do Município de Leiria. 
II - factos imputados 

No dia 05 de Janeiro de 1998, foi levantada á arguida, pelos Serviços de 
Fiscalização da Câmara Municipal de Leiria, a participação n.º 1559, em virtude dos 
mesmos terem verificado que aquela havia procedido á construção de um telheiro com 12 
m2 (4 m x 3 m), junto á sua casa de habitação. 

De acordo com a mesma participação, a obra situa-se na Rua da Ribeira n.º 87, no 
lugar e Freguesia de Azóia, sem Licenciamento, encontrando-se já concluída. 

O facto imputado á arguida é susceptível de integrar uma Contra-Ordenação prevista 
e punível nos termos da al. a) do n.º. 1 e do n.º 2 do Art.º. 54º do Decreto - Lei n.º. 445/91, 
de 20 de Novembro , com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 29/92 , de 05 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 250/94 de 15 de Outubro. 
III - provas   
a) Participação n.º 1559, de 05/01/1998, fl. 2 dos Autos; 
b) Atestado do Presidente da Junta de Freguesia de Azóia, com entrada nesta Autarquia no 

dia 05/03/1998, fls. 9 e 10 dos Autos; 
c) Defesa escrita, apresentada pela Arguida, com entrada em 19/03/1998, fls. 12 e 13 dos 

Autos; 
Relativamente à matéria constante dos Autos, o Presidente da Junta de Freguesia, atesta o 
seguinte: 

a) A Arguida (viúva) vive com o filho, Cristóvão Ferreira, solteiro, com graves 
deficiências psíquicas. 

b) Por várias vezes, este, ao ser contrariado pela mãe, tentou suicidar-se. 
c) Para ocupar o seu tempo, entendeu proceder, ele próprio, á construção de 

um telheiro com 12 m 2 (4 m x 3 m), junto á sua casa de habitação, sito na Rua da Ribeira, 
n.º 87, conforme Participação n.º 1559. 

d) A construção referenciada não foi previamente licenciada. 
Relativamente á Defesa escrita apresentada pela Arguida, resulta que: 

a) O telheiro construído, indevidamente por falta de Licenciamento apenas 
apresenta uma área de 12 m 2. 

b) Embora o tivesse contrariado por não achar conveniente fazer o telheiro sem 
o pedido de Licença, não insistiu porque em situações de grande contrariedade ele tenta 
suicidar-se, como já aconteceu diversas vezes. 

c) Está já a tratar do Licenciamento do telheiro. 
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Fundamentação 
IV - Factos provados 

Ponderado o conteúdo da Participação n.º. 1559 dos Serviços de Fiscalização 
da Câmara Municipal de Leiria, o que o Presidente da Junta de Freguesia de Azóia atesta a 
fls. 9 e 10 dos Autos e o alegado pela Arguida na sua Defesa escrita, constante de fls. 12 e 
13 dos Autos, consideram-se provados os seguintes factos: 
a) A Arguida procedeu á construção de um telheiro com 12 m 2 (4 m x 3 m ), junto á sua 

casa de habitação sita na Rua da Ribeira n.º 87, no lugar e Freguesia de Azóia. 
b) A obra encontrava-se concluída. 
c) A construção referenciada não foi previamente licenciada. 
d) O telheiro construído indevidamente por falta de Licenciamento, conforme alega a própria 

Arguida, é de 12 m 2. 
V - Subsunção dos factos ao direito 

Atentos os factos que ficaram provados, considero que a prática dos mesmos 
pela arguida constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos 
termos da al. a) do n.º. 1 e do n.º 2 do  Art.º. 54º do Decreto-Lei n.º. 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º. 29/92, de 05 de Setembro e pelo 
Decreto-Lei n.º. 250/94, de 15 de Outubro, a que corresponde uma coima graduada de 
100.000$00 até ao máximo de 20.000.000$00, visto tratar-se de pessoa singular. 
VI - Determinação do montante da coima 

Não foram trazidos aos Autos elementos que permitam avaliar a situação 
económica da arguida e o benefício económico que esta retirou com a prática de tal Contra-
Ordenação. 

Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que a arguida tenha 
agido dolosamente, no entanto, subsiste negligência da sua conduta, pois a mesma não 
cumpriu com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigada, devendo ter procedido 
ao pedido de Licenciamento e ter esperado pelo Deferimento do mesmo para poder 
posteriormente construir o telheiro em análise, o que torna a sua conduta censurável. 

A negligência é punível nos termos do n.º. 9 do Art.º. 54º do Decreto-Lei n.º. 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º. 29/92, de 05 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º. 250/94, de 15 de Outubro. 

Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a 
gravidade da infracção praticada pela  arguida e o seu grau de culpa.” 

Atendendo a que o telheiro em questão foi construíd o pelo filho da arguida 
que é deficiente mental, apresentando tendências su icidas quando contrariado, 
situação esta corroborada pelo Presidente da Junta de Freguesia que acrescentou 
que o telheiro não estorvava a ninguém, entendeu es ta Câmara arquivar o processo. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 33/98, EM QUE É AR GUIDO JORGE 
MANUEL CARREIRA PEREIRA 
N.º2643/99 Presente informação prestada pela Divisão Jurídica relativa ao processo de 
contra-ordenação n.º 33/98. 

“Relatório 
I - Identificação do arguido 

No presente processo de Contra-Ordenação n.º.33/98, é arguido, Jorge Manuel 
Carreira Pereira , contribuinte n.º.131818317, casado, Pedreiro, portador do Bilhete de 
Identidade n.º 4388213, emitido a 18/08/1995, do Arquivo de Identificação de Leiria, natural 
da Freguesia de Caranguejeira e Concelho de Leiria, residente na Rua de Fátima, n.º 7, 
Caldelas, Freguesia de Caranguejeira, Concelho de Leiria. 
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II - Factos imputados 
No dia 10 de Fevereiro de 1998, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de 

Fiscalização da Câmara Municipal de Leiria, a participação n.º 1589, em virtude dos 
mesmos terem verificado que aquele não procedeu á colocação do aviso que publicita o 
pedido de Licenciamento. 

De acordo com a mesma participação, a obra situa-se em Covinhas, freguesia 
de Marrazes, a que respeita o Processo de Obras Particulares desta Câmara Municipal. 

O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma Contra-Ordenação 
prevista e punível nos termos da al. g) do n.º. 1 e do n.º 6 do Art.º. 54º do Decreto - Lei n.º. 
445/91, de 20 de Novembro , com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º. 29/92 , de 05 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei 250/94 de 15 de Outubro. 
III - Provas   
a) Participação n.º 1589, de 10/02/1998, fl. 2 dos Autos; 
b) Auto de Declarações tomadas ao Arguido, a 22 de Junho de 1198, fl. 14 dos Autos; 
Relativamente à matéria constante dos Autos, alegou o Arguido em Auto de Declarações, a 
fl. 8 dos Autos que: 

Na altura procedeu á colocação do aviso que publicita o pedido de 
Licenciamento, tendo posteriormente desaparecido sem que se apercebesse, apenas tomou 
conhecimento pela Notificação da Fiscalização. 

Logo em seguida lá colocou outro no mesmo sítio. 
Auto de Declarações tomadas ás Testemunhas arroladas pelo Arguido; 

Relativamente ao Auto de Declarações prestadas pela Testemunha José Inácio Raimundo , 
se depreende que: 

a) Conhece o Arguido e viu o aviso, o qual estava espetado na terra, sabendo 
depois que deixou de lá estar não sabendo o motivo do seu desaparecimento. 

b) Neste momento está outro colocado no mesmo sítio. 
Relativamente ao Auto de Declarações prestadas pela Testemunha Sílvio Gameiro 
Pereira , se depreende que: 

a) Foi retirado, talvez por crianças que brincam na zona, pois o mesmo foi 
encontrado todo danificado, sendo de seguida colocado outro e aproveitando a “palete” do 
anterior para a sua colocação. 
Relativamente ao Auto de Declarações prestadas pela Testemunha Hugo Manuel Ferreira 
Onofre da Silva , se depreende que: 

a) Nada sabe acerca da matéria constante da Participação n.º 1589, de 
10/02/1998, no entanto tem a certeza que ele foi colocado no local. 

b) Analisado o Processo de Obras Particulares n.º 1524/97, consta 
efectivamente uma informação datada de 10/02/1998, relativa á Participação em análise, 
pelo motivo nela constante, conforme fl. 6 verso, que ora se junta como Documento n.º 1. 
Fundamentação 
IV - Factos provados 

Ponderado o conteúdo da Participação n.º. 1589 dos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, o alegado pelo Arguido em Auto de Declarações, as 
Declarações prestadas pelas três Testemunhas arroladas pelo Arguido e a Informação 
constante da fl. 67 verso do Processo de Obras Particulares n.º 1524/97, cuja junção aos 
autos é feita por cópia autenticada, consideram-se provados os seguintes factos: 

No dia 10 de Fevereiro de 1998, aquando da Fiscalização feita pelos Serviços 
desta Câmara Municipal, da qual resulta a Participação n.º 1589, o Arguido não procedeu á 
colocação do aviso que publicita o pedido de Licenciamento em Covinhas, Freguesia de 
Marrazes, a que respeita o Processo de Obras Particulares, desta Câmara Municipal, com o 
n.º 1524/97. 
V - Subsunção dos factos ao direito 

Atentos os factos que ficaram provados, considero que a prática dos mesmos 
pelo arguido constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos 
termos da al. g) do n.º. 1 e do n.º 6 do  Art.º. 54º do Decreto-Lei n.º. 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º. 29/92, de 05 de Setembro e pelo 
Decreto-Lei n.º. 250/94, de 15 de Outubro, a que corresponde uma coima graduada de 
75.000$00 até ao máximo de 5.000.000$00 visto tratar-se de pessoa singular. 
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VI - Determinação do montante da coima 
Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação 

económica do arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal Contra-
Ordenação. 

Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que o arguido tenha 
agido dolosamente, no entanto, subsiste negligência da sua conduta, pois o mesmo não 
cumpriu com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigado, devendo ter procedido 
á colocação do aviso que publicita o pedido de Licenciamento, no Processo de 
Licenciamento de Obras Particulares n.º 1524/97, o que torna a sua conduta censurável. 

A negligência é punível nos termos do n.º. 9 do Art.º. 54º do Decreto-Lei n.º. 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º. 29/92, de 05 de 
Setembro e pelo Decreto-Lei n.º. 250/94, de 15 de Outubro. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa. 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação n.º 33/98 delibera, po r maioria, com a abstenção do Sr. 
Vereador Raul Castro que os mesmos passem a fazer p arte integrante da sua decisão. 

Mais delibera, nos termos do disposto no n.º 10 do art.º 54º do DL. n.º 
445/91, de 20/11, alterado pela Lei n.º 29/92, de 0 5/09 e pelo DL. n.º 250/94, 15/10, 
aplicar ao arguido Armindo Pereira Casalinho, uma c oima no valor de 75.000$00 
(setenta e cinco mil escudos) acrescida das respect ivas custas, no valor de 7.000$ 
(sete mil escudos), cujo pagamento é da sua respons abilidade. 

Delibera, ainda, advertir o arguido que nos termos do n.º 2 e do n.º 3 do 
art.º 58º do DL. n.º 433/82, de 27/10, alterado pel o DL. n.º 244/95, de 14/09, esta 
condenação tornar-se-á definitiva e exequível se nã o for judicialmente impugnada no 
prazo de vinte dias a contar da data da notificação  nos termos do art.º 59º do mesmo 
diploma legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-
se na tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no  prazo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do 
prazo referido, deverá tal facto ser comunicado à C âmara Municipal de Leiria, por 
escrito, no mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto nos n.º s 4 a 6 do 
art.º 88º do mesmo diploma. 

Delibera por último que seja extraído verbete e not ificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. n.º 433/82, de 27/10, 
alterado pelo DL. n.º 244/95, de 14/09, através de carta registada com aviso de 
recepção. 

** 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

RECTIFICAÇÃO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A ZONA DE PROTECÇÃO DO 
FURO JK 20, EM TELHEIRO, FREGUESIA DE MACEIRA – PRO POSTA DE AQUISIÇÃO 
DOS SMAS 
N.º2644/99 A deliberação N.º 1530/99 da Acta N.º 24 da reunião de Câmara de 99-06-09, a 
folhas 0850 - ( 22 ), contém imprecisões que importam rectificar: 
Assim N.º 1 onde se lê  “...  Parcela de terreno com a área de 536 m2 que destaca ao abrigo 
do disposto no art.º 2.º do Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 438/91, 
de 9 de Novembro, do prédio rústico composto por pinhal com a área de 7.280 m2, sito em 
Telheiro, Freguesia de Maceira, Concelho de Leiria, a confrontar do Norte com Caminho / 
Extrema do Concelho, de Sul com José da Silva Santos, Nascente com Amável Mourouço 
Angélico e Poente com Caminho, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia da Maceira 
sob. o N.º 6258 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria com o N.º 3635 
pelo valor de 1.200.000$00 ( um milhão e duzentos mil escudos ), a qual como prédio 
distinto devidamente demarcado, fica a confrontar do Norte com Caminho / Extrema do 
Concelho, de Sul e Nascente com José Esperança Barbeiro e de Poente com Caminho. ...” 
Deve ler-se “ ...  Em face da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, tomada em sua reunião de 09 de 
Setembro de 1999 o seguinte: 
Parcela de terreno com a área de 536 m2 que destaca ao abrigo do disposto no art.º 2.º do 
Código das Expropriações, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 438/91 de 9 de Novembro, do 
prédio rústico composto por pinhal com a área de 7280 m2, sito em Telheiro, Freguesia de 
Maceira, Concelho de Leiria a confrontar de Norte com Caminho / Extrema do concelho, Sul 
com José da Silva Santos, de Nascente com Amável Mourouço Angélico e Poente com 
Caminho, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Maceira sob. o N.º 6258 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria com o N.º 3635 pelo valor de 
1.200.000$00 ( um milhão e duzentos mil escudos ), a qual como prédio distinto 
devidamente demarcado, fica a confrontar do Norte Caminho / Extrema do Concelho, Sul 
José Esperança Barbeiro, Nascente Amável Mourouço Angélico e Maria da Luz, Poente 
Caminho. 
A parcela de terreno a adquirir já é definida por forma a não prejudicar qualquer construção 
em terreno confinante, pelo que apenas serão tidos em conta os ajustamentos legalmente 
estabelecidos relativamente a extremas da propriedade; 
Que a zona fica provida da rede de abastecimento da água, pelo que após licenciamento de 
uma construção será a mesma provida do respectivo ramal de ligação de água; 
Que Relativamente á baixada eléctrica a partir do PT pertença destes Serviços, tal ficará 
dependente da disponibilidade da tensão no próprio PT relativamente ás características e 
consumos que forem pretendidos para a construção que eventualmente se venha a construir 
no local. ...” 

A Câmara, delibera, por unanimidade, proceder á rec tificação respectiva. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ESTUDO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
N.º2645/99 Pelo Sr. Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , foi presente parte do estudo 
de Trânsito que está a ser elaborado em parceria com a Universidade Coimbra. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZASSETE 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (P.A .A.D.)/INFRA-
ESTRUTURAS 
N.º2646/99 Após a análise das candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo (PAAD) / Infra-Estruturas , propõe o Vereador do Desporto, Paulo Rabaça, a 
atribuição de : 

- apoio financeiro às Colectividades constantes do quadro abaixo, no valor 
total de 81.800.478 $00 (oitenta e um milhões Oitocentos mil Quatrocentos e Setenta e Oito 
escudos). 

O apoio atribuído à Associação Cultural Desportiva Promotora da Praia do 
Pedrogão só será disponibilizado se for concedido apoio pela DGOT ou por qualquer outra 
instituição estatal para as obras referidas. O apoio para o G.D.R. dos Parceiros para a 
conclusão do Pavilhão Desportivo só será disponibilizado após a celebração de um 
Contrato-Programa entre a esta Colectividade e a Câmara Municipal de Leiria. Os apoios 
atribuídos ao C.C.R. da Bidoeira de Baixo e Carriço e ao C.C.R. do Telheiro só serão 
disponibilizados após a celebração de um Protocolo entre estas Colectividades e a Câmara 
Municipal de Leiria. 

- materiais de construção às seguintes Colectividades : 

G.D.R.C. “Unidos” (Amor): 

4.500 blocos, 200 sacos de cimento; 

S.C.L. Marrazes (Marrazes): 

1.000 blocos, 500 sacos de cimento, ferro e 200 litros de tinta até ao montante 
máximo de 1.000.000$00 (com IVA incluído); 

G.D.R. Bidoeirense (Bidoeira): 

1.100 sacos de cimento, 2.100 blocos, 11.000 tijolos, ferro, rolos de malha sol, 
rolos de arame queimado, até ao montante máximo de 2.000.000$00 ( com IVA 
incluído); 

C.C.R. Arneiro (Maceira): 

500 tijolos, 250 blocos, 250 sacos de cimento até ao montante máximo de 
500.000$00 ( com IVA incluído) 

G.D.R. Parceiros (Parceiros): 

1.100 sacos de cimento, 1.100 blocos, 11.000 tijolos, ferro, rolos de malha sol, 
rolos de arame queimado, 500 litros de tinta até ao montante máximo de 
2.000.000$00 ( com IVA incluído) 

C.C.R. Telheiro (Barreira): 

1.100 sacos de cimento, 1.100 blocos, 11.000 tijolos, ferro, rolos de malha sol, 
rolos de arame queimado, 250 litros de tinta até ao montante máximo de 
2.000.000$00 ( com IVA incluído); 

Ass.C.D.Serra de Porto D’Urso (Monte Real):  

80 m2 de calçada (à portuguesa); 

A disponibilização das verbas relativas às obras,  será feita através da atribuição de 25% do 
valor total após o inicio das obras e os restantes 75% após a conclusão das referidas obras, 
com excepção das colectividades que têm que celebrar Protocolos ou Contrato-   -Programa 
com a Câmara Municipal de Leiria, em cujos documentos ficarão devidamente especificados 
os momentos de pagamento das referidas verbas. 
No que se refere aos apoios financeiros atribuídos para a realização de Projectos, as verbas 
serão disponibilizadas após a apresentação do comprovativo de despesa e a entrega do 
projecto para licenciamento na Câmara. 
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Relativamente aos materiais de construção atribuídos, eles serão disponibilizados logo após 
a sua aquisição. 

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo 

(PAAD) 

Infra-Estruturas 

Época 1999/2000 

Clube Freguesia Tipo de Construção Total Apoio 

Modelis Ortigosa Complexo de Radiomodelismo Automóvel 3.100.000$00 

U.D. Serra Sta. C. Serra Bebefi. Do Campo Futebol 160.000$00 

C. C. D. Pernelhas Parceiros Reparação do Piso do Campo de Futebol 536.250$00 

Ass. R. C. Arcusa 92 S. Carpalhosa Muro de Suporte de Terras p/Polidesportivo Ar 
Livre 

630.000$00 

Ass. C. D. P. P.Pedrogão Coimbrão Construção de 2 Campos de Ténis (Praia do 

Pedrogão 

3.994.228$00 

G. D. R. Parceiros Parceiros Pavilhão Desportivo (conclusão) 24.000.000$00 

C. C. R. Bidoeira Baixo C. Bidoeira Pavilhão Desportivo (conclusão) 7.250.000$00 

C. C. R. Telheiro Barreira Pavilhão Desportivo (conclusão) 12.000.000$00 

G. R. A. C. (Janardo) Marrazes Projecto de Polidesportivo + Sede Social 500.000$00 

Ateneu Desp. Leiria Leiria Projecto de Complexo Gímnico 500.000$00 

Ass. D. R. Barreiros Amor Projecto de Pavilhão Desportivo 300.000$00 

G. D. Casal Novo Amor Projecto de Sede Social 360.000$00 

S. C. L. Marrazes Marrazes Recuperação e beneficiação da Sede Social 2.300.000$00 

S. C. L. Marrazes Marrazes Recup. E Benf. Do Campo Fut. 
(balnear.+Bar+Garag.) 

2.000.000$00 

U. D. Serra Sta. C. Serra Benef. Infra. Sociais (cadeiras+WC) 1.000.000$00 

Ass. C. D. Sta. Barbara S. Carpalhosa Isolamento Balneários + Vedação das 
Bancadas 

880.000$00 

G. D. Carreirense Carreira Conclusão da 1.ª Fase da Sede Social 2.000.000$00 

G. D. R. Bidoeirense Bidoeira Construção de balneários de apoio Campo 
Pelado 

9.200.000$00 

C. I. T. L. Pousos Arranjos exteriores dos Campos de Ténis 600.000$00 

A. C. D. R. Casal da 
Quinta 

Milagres Sede Social (colocação de teto falso) 380.000$00 

C. C. R. Segodim Monte Real Construção de Pavilhão / Sede Social 2.360.000$00 

G. D. Casal Novo M. Redondo Construção Balneários de apoio ao Campo de 
Futebol 

2.900.000$00 

C. P. R. Costa Maceira Sede Social (ampliação/zona de reuniões + 
sala de jogos) 

1.875.000$00 

N. Sportinguista Leiria Leiria Beneficiação da Sede Social 125.000$00 

G. D. R. S. Guilherme Sta C. Serra Beneficiação dos Balneários + vedação do 
Campo 

130.000$00 

C. C. R. Arneiro Maceira Sede Social (cobertura + paredes + interiores) 1.720.000$00 

Ass. R. C. Valpedrense S. Carpalhosa Parque de Recreação e Lazer 1.000.000$00 

  Total 81.800.478$00 
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Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do De creto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12  de Junho, os subsídios de acordo 
com os mapas acima transcritos. 

O Sr. Vereador Raul Castro apresentou a justificação de voto que abaixo se 
transcreve: 

“Aprovo, manifestando no entanto preocupação pelo facto de haver 36 
colectividades que não puderam ser apoiadas, o que pode levar ao entendimento de haver 
marginalização de algumas.” 

** 

OUTROS APOIOS 
N.º2647/99 Retirado. 

** 

TORNEIO ABERTO NACIONAL DE TÉNIS DE MESA “VILA DE M ONTE REAL 99/2000” 
(APOIO) 
N.º2648/99 Pelo Sr. Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o ofício da Casa do Povo 
de Monte real, solicitando apoio para a realização do referido torneio. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do De creto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei 18/91, de 1 2 de Junho, um subsídio de 
160.000$00 à Casa do Povo de Monte Real para apoio à aquisição das lembranças a 
oferecer aos participantes. 

** 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS 
N.º2649/99 Pelo Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente a nota de despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades Culturais e Recreativas, durante 
o mês de Julho, que totalizam o valor de 1.607.188$00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de 1.607.188$00 referente às 
despesas por cedências para actividades Culturais e  Recreativas, levadas a efeito no 
mês de Julho de 1999. 

** 

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 DE CEDÊNCIA DE TERRENOS PARA ALARGAMENT O DA 
RUA DA MALA POSTA, SITA NA FREGUESIA DE LEIRIA 

** 
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PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TERRENOS PARA ALARGAMENTO DA RUA DA 
MALA POSTA, SITA NA FREGUESIA DE LEIRIA 
N.º2650/99 Presente a minuta do Protocolo mencionado em epígrafe, cujo teor se 
transcreve: 

“PROTOCOLO 

Entre JOÃO AUGUSTO CASIMIRO DA SILVA MATOS, MARIA CLARA C ASIMIRO DA 
SILVA MATOS, CARLOS ALBERTO CASIMIRO DA SILVA MATOS , OTELO MANUEL 
CASIMIO DA SILVA MATOS E CLARISSE DE ASCENSÃO CASIM IRO DA SILVA 
MATOS, na qualidade de proprietários do prédio urbano descrito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Leiria sob o número 597 e inscrito na matriz predial urbana da Freguesia 
de Leiria sob o número 2929, a seguir identificado como prédio “A”, e do prédio urbano 
omisso na Conservatória do Registo Predial de Leiria e inscrito ma matriz predial urbana da 
Freguesia de Leiria sob o número 1601, a seguir identificado como prédio “B”, adiante 
designados por primeiros outorgantes e todos representados por CLARISSE DE 
ASCENSÃO CASIMIRO DA SILVA MATOS, divorciada, portadora do bilhete de identidade 
n.º 4290342 emitido em 15/09/97 pelo Arquivo de Identificação de Leiria, contribuinte fiscal 
n.º 119884054, residente na Rua José Alves Correia da Silva, n.º 54, 2.º Esq.º, em Leiria, 
conforme procurações anexas ao presente Protocolo, e o MUNICÍPIO DE LEIRIA, adiante 
designado por segundo outorgante, representado, nos termos da lei, pela Presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA, é 
celebrado o presente Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Os primeiros outorgantes cedem ao segundo outorgante, para alargamento da 
Rua da Mala Posta, sita na freguesia de Leiria, uma área de terreno com 90 m2 do prédio 
“A” e uma área de terreno com 165 m2 do prédio “B”, conforme planta anexa ao presente 
Protocolo. 

Cláusula Segunda 

O segundo outorgante assume o cumprimento das seguintes obrigações: 
a) reconstruir o muro de vedação confinante com a via pública existente nos 

prédios “A” e “B” , na parte cuja demolição se mostre necessária à execução 
da obra de alargamento da Rua da mala Posta; 

b) executar os ramais de ligação ao colector público de águas residuais 
domésticas e pluviais; 

c) solicitar ao Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração 
do Território a autorização para o licenciamento de operações de loteamento 
e de obras de construção civil a realizar naqueles prédios, nos termos e para 
os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 265/71, de 18 de Junho, em 
especial nos seus artigos 1.º, n.º 1 e 4º, n.º 1, atento o ónus de não 
construção que impende sobre os mesmos prédios, desde que os pedidos 
de licenciamento a apresentar cumpram com todas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 

Cláusula Terceira 

Todas as dúvidas e omissões relativas à aplicação do presente Protocolo serão 
resolvidas mediante deliberação da Câmara Municipal de Leiria.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
aprovar o texto do referido Protocolo e conferir à Senhora Presidente poderes para o 
outorgar. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O CHEFE DE SECÇÃO 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


