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ACTA N.º 37 
Aos vinte e dois dias do mês de Setembro 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: 

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. FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 

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

** 

Por motivos devidamente justificados a Sra. Presidente DR.ª ISABEL 
DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA  não pôde estar presente, tendo sido a reunião 
presidida pelo Sr. Vereador Substituto da Presidente da Câmara, DR. VITOR MANUEL 
DOMINGUES LOURENÇO. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.09.15 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 

PONTO NÚMERO UM 

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

3838/66 MANUEL VIEIRA DA SILVA 
669/78 ANTÓNIO AUGUSTO LEITE DOS SANTOS 
182/83 ANTÓNIO CARVALHO MENDES 

1847/91 SESAGEST – PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIO, S.A. 
1924/95 PEDRO FARIA ESPIRITO SANTO 

995/97 DINORA MARINA SILVA GAMEIRO 
1086/97 JAIME DE JESUS DA PONTE 
1407/97 CONSTRUTORA ANTUNES & RAIMUNDO, LD.ª 
1002/98 MANUEL VIEIRA DA SILVA 
1094/98 ABIGAIL HELENA NOGUEIRA CARREIRA 
1294/98 ANÍBAL PEREIRA SILVA AZINHEIRA 
1450/98 JOSÉ DA SILVA 
1612/98 ARMINDO GASPAR RUIVO 
1628/98 ANTÓNIO TAVARES DOS SANTOS 

10/99 ARMINDO GASPAR RUIVO 
28/99 MARIA HELENA SILVA SANTOS JORGE 
96/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
97/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
98/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
99/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

100/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
101/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
102/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
103/99 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
168/99 CRAVO & MOTA, LD.ª 
169/99 MARIA DE JESUS 
256/99 HIRMINIA MOREIRA DE SOUSA OLIVAL DA SILVA 
306/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA 
478/99 ARMINDO GROSSO DA SILVA 
479/99 ARMINDO GROSSO DA SILVA 
488/99 PAULO ANTÓNIO LOPES DA SILVA SANTOS 
522/99 FERNANDO MIGUEL ESTRELA DE SOUSA 
843/99 ISABEL FILIPE MARTINS 
974/99 JOSÉ CORDEIRO SOUSA PEDRO 

1010/99 CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, LD.ª 
1011/99 CONSTRUÇÕES GUILHERGIL, LD.ª 
1046/99 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. IRMÃOS MARISTAS 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE INFORMAÇÃO N.ºS. : 

46/98 IMPORFOGÃO – FOGÕES DE SALA, S.A. 
237/98 ADELINO NUNES GONÇALVES 

49/99 JARDINS DA FELICIDADE, LD.ª 
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92/99 FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO TEIXEIRA MARQUES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE V.H. 

8/99 FERNANDO FERNANDES GRAÇA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE QUEIXA 

105/99 MORADORES JUNTO À QUINTA DO PARAÍSO + 1889/95 – ERMELINDA 
FLORINDA DA SILVA GUARDA DO ROSÁRIO 

PONTO NÚMERO CINCO 

DIV 3/99 INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º: 

49/96 MANUEL FONSECA DA SILVA 

PONTO NÚMERO SETE 

- ANÁLISE DO(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 116/93 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE BARREIROS – AMOR – 
LIQUIDAÇÃO DO SALDO RESULTANTE DA CONTA FINAL DA 
EMPREITADA 

T 28/94 REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE ESTEVE INSTALADO O GAT NA RUA 
MACHADO SANTOS EM LEIRIA  - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS 
PARA APROVAÇÃO 

T 349/95 REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O 
POSTO DA GNR EM MONTE REAL – ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 8/97 REPARAÇÃO DA C.M. 1229, ARNAL – COSTA DE BAIXO (MACEIRA) – 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 228/97 PARQUE DESPORTIVO DA CIDADE DE LEIRIA – VEDAÇÃO 
CONFINANTE COM A AV.ª 25 DE ABRIL – ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 205/97 REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS 
PELO TEMPORAL EM COLMEIAS, MEMÓRIA, E OUTRAS FREGUESIAS 
DO CONCELHO – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE UMA CAMADA 
DE DESGASTE EM BETÃO BETUMINOSO – ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 88/97 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DO 
CASALITO E OUTRAS – AMOR – ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS 
PARA APROVAÇÃO 

T 419/94 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 20 DE JUNHO, EM MARINHEIROS 
– ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 37/99 BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAÇA NO LUGAR E 
FREGUESIA DA BOAVISTA – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A 
MAIS 

T 196/98 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE LOUREIRA – SANTA 
CATARINA DA SERRA – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 71/98 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA E POSTO 
MÉDICO DA CHAINÇA – 3.ª FASE – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 
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T 560/90 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA E.N. 350 À E.N. 113 
ENTRE PALMEIRIA E CARDOSOS – 1.ª FASE – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

T 240/96 CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DE 
CARANGUEJEIRA – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 25.08.99 

PONTO NÚMERO OITO 

- P. 809/92 – RECLAMAÇÃO DE ANTÓNIO CARLOS SANTOS MORGADO E OUTROS – 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PUBLICIDADE – INÁCIA RODRIGUES BRITES OLIVEIRA 
- PUBLICIDADE – PAULO VIEGAS – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LD.ª 
- PUBLICIDADE – EUROLÍNGUAS (SOCIEDADE DE LÍNGUAS EUROPEIAS) 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ANULAÇÃO 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – AUTOCARRO/EXPOSIÇÃO ISLA 
- MERCADO FALCÃO – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE LUGAR 
- REMOÇÃO DE PLACARD’S PUBLICITÁRIOS 
- ALTERAÇÃO PARCIAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS – ENTRADA EM VIGOR 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ESCOLA DO 1.º CEB DE PINHEIROS – MUDANÇA DE TELEFONE PARA 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA, SITA NO CENTRO PAROQUIAL, CULTURAL E 
RECREATIVO DOS PINHEIROS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE TERRENOS 

PONTO NÚMERO TREZE 

- CAMPOS DE FÉRIAS 
- APOIO À DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE PRAIA 

- INTERCÂMBIO DE GRUPOS DE ESCUTEIROS – PROPOSTA DE APOIO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PEDIDO DE CEDÊNCIA DA PRAÇA RODRIGUES LOBO  - FEDERAÇÃO DISTRITAL 
DO PS 

- ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FREGUESIAS 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO(1) 

N.º2384/99 Pelo Sr. Vereador RAUL CASTRO , foi apresentada a seguinte questão: 

Tem conhecimento que várias pessoas se queixam do estado em que se 
encontram as calçadas nas várias zonas envolventes ao Cruzamento de S. Romão, ainda 
mais que ultimamente o tempo tem estado muito chuvoso, tornando assim difícil a 
passagem naquele local. 

Informou ainda que nas traseiras dos prédios junto à Direcção-Geral de Viação, 
existe uma cabina com ferros em posição perigosa para as crianças. 
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O Sr. Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO  informou que o empreiteiro a 
quem foi adjudicada a obra é o mesmo que está a fazer os passeios na Escola José Saraiva 
e na Rua dos Mártires, tendo a informação dele que até 15 do corrente mês avançaria, o 
que realmente não se verificou, tendo já feito um ultimato ao empreiteiro, que prometeu 
começar de imediato, dando-se prioridade às obras junto da Escola José Saraiva. 

Quanto à cabina irá tomar as medidas necessárias. 

** 

N.º2385/99 Pelo Sr. Vereador DR. JOSÉ ALVES  foi apresentada a seguinte questão: 

Questionou sobre a cobertura prevista para a freguesia de Souto da Carpalhosa 
em termos de ensino pré-escolar e nomeadamente o número de alunos. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou que no caso da Chã da 
Laranjeira a abertura para este ano lectivo de 1999/2000 aprovada pela CML não foi 
possível dado que o Ministério da Educação, depois da Câmara ter respondido 
afirmativamente ao pedido de extinção do EBM, acabou por não promover a extinção da 
mesma, e nem sequer deram resposta à Câmara. 

Assim sendo, só será possível a instalação depois da construção do edifício, 
para o qual ainda não existe terreno, estando a Junta de Freguesia a tratar do assunto. 

Informou ainda que a freguesia só ficará completa com nova instalação na zona 
de Várzeas, Picoto e Arroteia. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2386/99 PROC.º N.º 3838/66 - (fl. - 70) 
De MANUEL VIEIRA DA SILVA, residente na Rua 25 de Abril, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura de legalização das alterações levadas a efeito 
numa moradia, situada no local acima referido, que constam da adaptação da moradia para 
escritório. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Antes do licenciamento, apresentar Certidão da C onservatória do 

Registo Predial com o ónus de não fraccionamento de vidamente averbado, dado o 
pedido de destaque do processo n.º 1002/98; 

3º Garantir dentro da parcela 2 lugares de estacion amento. 

** 

N.º2387/99 PROC.º N.º 669/78 - (fl. - 123) 
De ANTÓNIO AUGUSTO LEITE DOS SANTOS,  residente na Estrada Nacional 

N.º 1 – Alto Vieiro, freguesia de Azoia, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6542, de 
21/07/99, desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura da alteração/ampliação de um edifício destinado a habitação, armazém, 
comércio e escritório, situado em Alto Vieiro, freg uesia de Azoia, ao abrigo do 
disposto nas alíneas a), b) e g) do n.º 1 do artigo  63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  07/07/99, transmitida através do 
ofício n.º 6542, de 21/07/99, desta Câmara Municipa l. 

** 

N.º2388/99 PROC.º N.º 182/83 - (fl. - 90) 
De ANTÓNIO CARVALHO MENDES, residente em Quinta do Seixo – Casal da 

Guimarota, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito numa moradia, situada em Quinta do Seixo – Casal da Guimarota, freguesia de Leiria, 
que constam da criação de mais um fogo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar correcção à arquitectura, garantindo o cumprimento do 
art.º 71º do Regulamento Geral das Edificações Urba nas; 

2º Prever no projecto de arquitectura, acesso adequ ado no fogo do 1.º 
andar e vedar a escada nesse piso; 

3º Cumprir com o art.º 47º do Decreto Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro; 
4º Prever 1 lugar de estacionamento a ceder ao domí nio público 

garantindo acesso e dimensões adequadas, face ao Re gulamento do Plano Director 
Municipal; 

5º Prever receptáculos postais junto ao espaço públ ico; 
6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 

garantindo nomeadamente o cumprimento do Decreto Le i n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

7º Prever 3 lugares de estacionamento dentro da par cela, de acordo com 
o Regulamento do PDM; 

8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido no art.º 6 4º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, e pela infra-estrutura do espaç o a ceder ao domínio público, na 
qual deve constar a seguinte cláusula: “a garantia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal ;” 

9º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com área 
corrigida, face à cedência ao domínio público. 

** 

N.º2389/99 PROC.º. N.º 1847/91 - (fl. – 352, 417 e 443) 
De SESAGEST – PROJECTOS E GESTÃO IMOBILIÁRIA S. A.,  com sede na 

Rua João Mendonça, n.º 505 – Senhora da Hora - Matosinhos, referente a: 
1º Projecto de arquitectura de alteração de unidade comercial de dimensão 

relevante para instalação de estabelecimento Worten; 
2º Projecto de arquitectura de alteração de unidade comercial de dimensão 

relevante para instalação de estabelecimento Sport Zone; 
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3º Projecto de arquitectura de alteração de unidade  comercial de 
dimensão relevante para instalação de estabelecimen to Auto Center. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/09/99, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 

1º Notificar o requerente nos termos dos artigos 10 0º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo, propondo o indeferimen to da pretensão com base 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 250/94, de 15 de Out ubro, uma vez que: 

a) Não deu resposta eficaz a nenhuma das questões d o oficio n.º 5258 de 
14/06/99 (não se encontrando quaisquer documentos a nexos ao requerimento 16862 
de 06/07/99); 

b) Falta de prova em como o projecto mereceu autori zação prévia ou 
dispensa da entidade coordenadora, nos termos do ar t.º 4º do Decreto Lei n.º 218/97, 
de 20 de Agosto; 

c) Falta de autorização do autor do projecto inicia l de arquitectura, 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 Out ubro; 

Quanto aos pontos 2 e 3, delibera informar, de que deve apresentar no 
prazo de 30 dias, prova em como o projecto mereceu autorização prévia ou dispensa 
da entidade coordenadora, nos termos do art.º 4º do  Decreto Lei n.º 218/97, de 20 de 
Agosto, sem o qual não poderá ter o devido andament o face ao art.º 16º do referido 
Decreto Lei e autorização do autor do projecto inic ial de arquitectura, 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. 

** 

N.º2390/99 PROC.º. N.º 1924/95 - (fl. - 274) 
De PEDRO FARIA ESPIRITO SANTO,  residente em Quinta do Bispo, Lote 54 – 

1º D.º, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização das 
alterações levadas a efeito numa moradia, situada no Lote 53 – Quinta da Barreta, freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/09/99, 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 a) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que: 

1º O proposto excede a área de construção e implant ação prevista no 
loteamento; 

2º No loteamento não esclarece quanto à localização  dos anexos a 
executar; 

3º O proposto não se encontra de acordo com a topog rafia do terreno 
existente, devendo o eventual anexo a construir (le galização) adaptar-se à mesma. 

** 
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N.º2391/99 PROC.º. N.º 995/97 - (fl. - 139) 
De DINORA MARINA DA SILVA GAMEIRO,  residente na Rua Barão de 

Viamonte, n.º 17 – Andrinos, freguesia de Pousos, referente à alteração da implantação e 
substituição do projecto da moradia, a levar a efeito na Rua do Barro – Arraial - 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  17/09/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento ao abrigo do disposto nas  alíneas 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 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1º Não ser aceite a nova implantação pretendida, um a vez que o processo 
com o qual pretende geminar foi licenciado a 8,0m d o eixo do caminho, na parte mais 
avançada e não como apresenta na planta; 

2º Falta de Certidão da Conservatória do Registo Pr edial válida que prove 
a legitimidade da requerente; 

3º Falta de autorização do técnico autor inicial, f ace ao n.º 5 do art.º 29º 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; 

4º Termo de responsabilidade incompleto, face à alí nea g) do anexo IV da 
Portaria n.º 1115-B/94, de 15 de Dezembro; 

5º Desenquadramento estético e urbanístico, dado nã o poder garantir o 
alinhamento, inclusivamente não se aceitar o muro à  estrema caso exceda a 
implantação do confinante (caso apresente nova impl antação deverá garantir o 
afastamento de janelas / vãos à estrema mínimo de 3 .00m, face ao art.º 73º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas e, garant ir o afastamento da varanda 
mínimo de 1.5m, de acordo com o Código Civil); 

6º Falta de antecâmara entre a cave e r/chão com po rtas a abrir no sentido 
da fuga, de acordo com o art.º 15º do RGEU; 

7º Incumprimento do n.º 3 do art.º 77º do RGEU; 
8º Falta de disponibilidades de água de acordo com o art.º 22º do Decreto 

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro. 

** 

N.º2392/99 PROC.º N.º 1086/97 - (fl. - 87) 
De JAIME DE JESUS DA PONTE,  residente na Rua do Paço, n.º 8, freguesia de 

Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio 
ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou 
sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 4578, de 19/05/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de ampliação de um edifício destinado a armazém, situado na Charneca 
do Bailadouro, Lote 22 A – Zona Industrial dos Pous os, freguesia de Pousos, ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, 
de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto  Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 28/04/99, transmitida 
através do ofício n.º 4578, de 19/05/99, desta Câma ra Municipal. 

** 
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N.º2393/99 PROC.º N.º 1407/97 - (fl. - 60) 
De CONSTRUTORA ANTUNES & RAIMUNDO LDA,  com sede na Rua da 

Torre, n.º 110 – Bouça, freguesia de Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
6206, de 15/07/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no Lote 2 – Baralha – S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
30/06/99, transmitida através do ofício n.º 6206, d e 15/07/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2394/99 PROC.º N.º 1002/98 - (fl. - 28) 
De MANUEL VIEIRA DA SILVA, residente na Rua 25 de Abril, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura uma moradia, a levar a efeito numa parcela de 
terreno a destacar de uma propriedade situada 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  17/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 
garantindo nomeadamente o cumprimento do art.º 22 d o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro; 

2º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus 
de não fraccionamento devidamente averbado e confro ntações correctas; 

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

** 

N.º2395/99 PROC.º N.º 1094/98 - (fl. - 62) 
De ABIGAIL HELENA NOGUEIRA CARREIRA,  residente na Rua do Pinhal do 

Bispo, n.º 57, freguesia de Parceiros, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5739, de 
29/06/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Ru a da Fazenda – Vale Juncal, 
freguesia de Parceiros, ao abrigo do disposto nas a líneas b) e g) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
09/06/99, transmitida através do ofício n.º 5739, d e 29/06/99, desta Câmara Municipal. 



99.09.22 

CMLeiria/Acta n.º 37 

01552-(10) 

N.º2396/99 PROC.º N.º 1294/98 - (fl. - 78) 
De ANIBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA, residente em Montijos, freguesia 

de Monte Redondo, acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de moradias geminadas e 
muros, a levar a efeito em Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  moradias e muros acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1º Deverá infra-estruturar os espaços a ceder ao do mínio público, e o 
estacionamento e o acesso à cave deverão ser feitos  sem criar desníveis no espaço 
envolvente, cuja área deverá ser devidamente contab ilizada; 

2º Cumprir com o art.º 47º (disponibilidades de águ a) do Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

3º Garantir o cumprimento do n.º 2 do art.º 1360.º do Código Civil, sem 
exceder 1,5m em alvenaria de tijolo junto à estrema , por questões estéticas e de 
enquadramento, devendo compatibilizar os alçados do s muros com os da 
construção; 

4.º Cumprir com o art.ºs 15.º e 23.º (câmara corta fogo na cave), art.º 33º 
(meios de primeira intervenção), art.º 45º (ralos d e recolha), art.º 47º câmaras 
retentoras) e ventilações das boxes, de acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril; 

5º Cumprir com o disposto no n.º 2 do art.º 62º (lo gradouro) face ao 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, pelo que  se propõe que faça a 
translação da implantação sem prejuízo dos afastame ntos do Regulamento do Plano 
Director Municipal; 

6º Retirar os vãos de comunicação da lavandaria com  a garagem, por 
questões de salubridade nos termos do art.º 15º do RGEU; 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo 
os mesmos cumprir com o disposto no Decreto lei n.º  64/90, de 21 de Fevereiro e 
Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 300.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção, a execução dos arranjos exteriores do e spaço a ceder ao domínio 
incluindo a pavimentação do alargamento necessário à rua, de acordo com o 
estabelecido no art.º 64º do Regulamento Municipal de Obras Particulares, e do 
acesso aos estacionamentos, a execução de passeios em calçada e lancis em pedra, 
na qual deve constar a seguinte cláusula: “a garant ia apresentada não cessará em 
caso algum, sem autorização expressa da Câmara Muni cipal. ” 

9º Prever receptáculos postais em obra, de acordo c om o disposto no 
Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro. 

** 

N.º2397/99 PROC.º N.º 1450/98 - (fl. - 54) 
De JOSÉ DA SILVA,  residente na Rua das Lavadeiras, n.º 45 – Marinheiros, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 3769, de 26/04/99, 
desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia a levar a efeito numa p arcela de terreno a destacar, 
situada em Sapateira – Marinheiros de Baixo, fregue sia de Marrazes, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 63º do Dec reto Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos 
motivos já referidos na deliberação tomada em 14/04 /99, transmitida através do ofício 
n.º 3769, de 26/04/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2398/99 PROC.º N.º 1612/98 - (fl. - 54) 
De ARMINDO GASPAR RUIVO,  residente na Travessa da Escola Técnica, Lote 

15 – Cave, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 3410, de 
19/04/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um edifício habitacional, a levar a  efeito no Lote 14 – Rua Paulo VI, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
24/03/99, transmitida através do ofício n.º 3410, d e 19/04/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2399/99 PROC.º N.º 1628/98 - (fl. - 71) 
De ANTÓNIO TAVARES DOS SANTOS,  residente na Rua da Mata, n.º 362, 

freguesia de Parceiros, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5661, de 28/06/99, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Co vinha, freguesia de Marrazes, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  02/06/99, transmitida através do 
ofício n.º 5661, de 28/06/99, desta Câmara Municipa l. 

** 

N.º2400/99 PROC.º N.º 10/99 - (fl. - 53) 
De ARMINDO GASPAR RUIVO,  residente travessa da Escola Técnica, Lote 15 

– Cave, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 3414, de 
19/04/99, desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um edifício misto, a levar a efeito  no Lote 10 – Rua Paulo VI, freguesia 
de Pousos, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b ) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto 
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 24/03/99, 
transmitida através do ofício n.º 3414, de 19/04/99 , desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2401/99 PROC.º N.º 28/99 - (fl. - 70) 
De MARIA HELENA DA SILVA SANTOS JORGE, residente na Rua das 

Oliveiras, n.º 51 – 3º B, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos dando resposta 
à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura uma 
moradia unifamiliar a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade, 
situada na Rua da Esperança - Valverde, 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 15/09/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1º Reformular o pedido de destaque nos termos do De creto Lei n.º 334/95, 
de 28 de Dezembro, esclarecendo correctamente as co nfrontações; 

2º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus 
de não fraccionamento, antes do licenciamento; 

3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 
garantindo o cumprimento do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

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

Mais delibera informar, que caso pretenda muros de vedação deverá 
requerer o respectivo licenciamento. 

** 

N.º2402/99 PROC.º N.º 96/99 - (fl. - 56) 
De MARTINS & GAMEIRO LDA,  com sede na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 4 

– R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 4828, de 
27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 36 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
12/05/99, transmitida através do ofício n.º 4828, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2403/99 PROC.º N.º 97/99 - (fl. - 55) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
4825, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 37 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
12/05/99, transmitida através do ofício n.º 4825, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2404/99 PROC.º N.º 98/99 - (fl. - 55) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
4826, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 38 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
12/05/99, transmitida através do ofício n.º 4826, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2405/99 PROC.º N.º 99/99 - (fl. - 55) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
4829, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 39 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
12/05/99, transmitida através do ofício n.º 4829, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2406/99 PROC.º N.º 100/99 - (fl. - 54) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
4810, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 40 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
12/05/99, transmitida através do ofício n.º 4810, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2407/99 PROC.º N.º 101/99 - (fl. - 55) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
4824, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 41 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
12/05/99, transmitida através do ofício n.º 4824, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2408/99 PROC.º N.º 102/99 - (fl. - 55) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
4823, de 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 42 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
12/05/99, transmitida através do ofício n.º 4823, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2409/99 PROC.º N.º 103/99 - (fl. - 55) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDA,  com sede na Av.ª Marquês de 

Pombal, Lote 4 – R/C Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
5653, de 28/06/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 43 - Loteamento S. Romão, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
02/06/99, transmitida através do ofício n.º 5653, d e 28/06/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2410/99 PROC.º N.º 168/99 - (fl. - 44) 
De CRAVO & MOTA LDA,  com sede em Vale da Cavadinha - Pombal, 

acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 4818, de 27/05/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 65 – Quinta Valverde, freguesia 
de Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e  b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
05/05/99, transmitida através do ofício n.º 4818, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2411/99 PROC.º N.º 169/99 - (fl. - 17) 
De MARIA DE JESUS, residente na Rua José Diogo – Sismaria, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura uma arrecadação, a levar a efeito em 
Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da arrecadação acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Aos pareceres emitidos pela Força Aérea Portugue sa e Rede Eléctrica 
Nacional (CENEL), dos quais deverá ser dado conheci mento à requerente; 

2º À demolição das construções assinaladas a amarel o na planta à escala 
1/1000; 

3º Apresentar projecto de estabilidade no prazo de 180 dias. 

** 
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N.º2412/99 PROC.º. N.º 256/99 - (fl. - 17) 
De HERMINIA MOREIRA DE SOUSA OLIVAL DA SILVA,  residente na Rua 

Manuel de Oliveira Pepe, n.º 1 – Ponte dos Pousos, freguesia de Pousos, referente ao 
projecto de arquitectura de remodelação e conservação de um edifício, situado na Rua das 
Olhalvas, n.º 62, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/09/99, 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 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 250/94, de 15 de Out ubro, por questões estéticas face 
ao art.º 3º do Regulamento Geral das Edificações Ur banas, e por a janela / porta da 
cozinha dever distar 3,0m à estrema ou, limitar-se a manter os vãos existentes face ao 
art.º 73º do mesmo Regulamento. 

** 

N.º2413/99 PROC.º N.º 306/99 - (fl. - 52) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA,  residente na Rua do Centro, n.º 12 A – 

Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 
5422, de 16/06/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um edifício habitacional, a levar a  efeito no Lote 19 – Rua Paulo VI, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
26/05/99, transmitida através do ofício n.º 5422, d e 16/06/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2414/99 PROC.º N.º 478/99 - (fl. - 47) 
De ARMINDO GROSSO DA SILVA,  residente na Rua da Moitoa, Santo Antão – 

Batalha, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6220, de 15/07/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 7 – Quinta de Santo António – 
Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, ao abrig o do disposto nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, d e 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 23/06/99, transmitida através  do ofício n.º 6220, de 15/07/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 
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N.º2415/99 PROC.º N.º 479/99 - (fl. - 47) 
De ARMINDO GROSSO DA SILVA,  residente na Rua da Moitoa, Santo Antão – 

Batalha, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 6141, de 13/07/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 15 – Quinta de Santo António – 
Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, ao abrig o do disposto nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, d e 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 23/06/99, transmitida através  do ofício n.º 6141, de 13/07/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2416/99 PROC.º N.º 488/99 
Retirado. 

** 

N.º2417/99 PROC.º N.º 522/99 - (fl. - 26) 
De FERNANDO MIGUEL ESTRELA DE SOUSA, residente na Rua Mata 

Capitão – Andreus, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura uma 
moradia, anexo e muro, a levar a efeito em Sampão, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia, anexo e muro acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1º Aos pareceres emitidos pela Força Aérea Portugue sa e Junta 
Autónoma de Estradas (dos quais deverá ser dado con hecimento ao requerente); 

2º Apresentar arquitectura corrigida quanto à escad a, devendo prever 
lanços rectos e sem obstáculos sobre a largura da m esma, nos termos dos art.ºs 15.º 
e 45.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas ; 

3º Asfaltar/pavimentar a via na frente da sua propr iedade, desde o muro; 
4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo 

os mesmos cumprir com o disposto no art.º 22º do De creto Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

5º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2418/99 PROC.º. N.º 843/99 - (fl. - 30) 
De ISABEL FILIPE MARTINS,  residente na Rua Emília Silva Carvalho, n.º 10 – 

2º D.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito no Lote 68 – Urbanização Belmonte – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/09/99, 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 afastamento ao eixo da via previsto no project o não corresponde ao 
previsto no loteamento; 

3º A via representada na planta de implantação não corresponde à 
prevista no loteamento; 

4º O corte “AB” não indica cotas altimétricas e afa stamento tardoz; 
5º O projecto não cumpre a cota de soleira prevista  no loteamento, 

nomeadamente em relação à cota de perfil da via con finante; 
6º O projecto não cumpre as alturas entre pisos pre vistas no loteamento; 
7º Não cumpre o Regulamento Geral das Edificações U rbanas, 

relativamente a: 
7.1 art.º 109.º e 113.º (altura das chaminés); 
7.2 Art.º 15º devendo prever antecâmara entre a zon a de garagem e o piso 

habitacional, afim de garantir as devidas condições  de higiene e salubridade; 
8º O projecto não foi subscrito por nenhum técnico.  
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.º2419/99 PROC.º N.º 974/99 - (fl. - 33) 
De JOSÉ CORDEIRO DE SOUSA PEDRO, residente na Rua dos Barros, n.º 27, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura um bloco habitacional, a levar a 
efeito no Lote 2 - Féteiras, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Prever antecâmara na cave, conforme previsto no n.º 4 do art.º 8º e art.º 
15º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

2.º Prever ventilação das escadas, assim como na an tecâmara referida no 
número anterior, conforme previsto nos art.ºs 16.º,  17.º e 18.º do Decreto Lei n.º 66/95, 
de 8 de Abril; 

3º Utilizar nos elementos opostos ao alçado posteri or, materiais cuja 
resistência ao fogo seja da categoria “M0” ou de cl asse “PC 60”; 

4º Prever acesso a todos os arrumos previstos no só tão; 
5º Apresentar quadro com a descrição das áreas útei s de todos os 

compartimentos; 
6º Prever sinalização de segurança, conforme previs to no art.º 20º do 

Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 
7º Prever sistema de iluminação de segurança na cav e, conforme previsto 

no art.º 22º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abri l; 
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8º Apresentar no prazo de 180 dias elementos rectif icativos do projecto 
de arquitectura, assim como projectos de especialid ade; 

9.º Garantir em obra o acima descrito nos pontos n. ºs 2, 3, 6 e 7; 
10º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a 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  s eguinte  cláusula:  “a  garantia  
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

11º O projecto de arquitectura, projectos de especi alidade e as correcções 
introduzidas em obra, deverão cumprir com o dispost o no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro, Decreto lei n.º 66/95, de 8 de Abril,  Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro,  com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/994, de 15 de Outubro, Alvará d e Loteamento e demais legislação 
em vigor.  

** 

N.º2420/99 PROC.º. N.º 1010/99 - (fl. - 35) 
De CONSTRUÇÕES GUILHERGIL LDA,  com sede na Rua Principal, freguesia 

de Cercal - Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia e muros, a levar a 
efeito no Lote 40 – Urbanização Belmonte II – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/09/99, 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 projecto não é suficientemente esclarecedor qu anto ao 
desenvolvimento da escada exterior de acesso à habi tação e, face à diferença entre 
soleira e arruamento; 

3º A memória descritiva não é suficientemente escla recedora quanto à 
caracterização dos materiais, relativamente ao disp osto no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro; 

4º O projecto não cumpre com o disposto no art.º 11 0º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas. 

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.º2421/99 PROC.º. N.º 1011/99 - (fl. - 35) 
De CONSTRUÇÕES GUILHERGIL LDA,  com sede na Rua Principal, freguesia 

de Cercal - Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia e muros, a levar a 
efeito no Lote 41 – Urbanização Belmonte II – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/09/99, 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, 
de acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3º d o Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

2º O projecto não é suficientemente esclarecedor qu anto ao 
desenvolvimento da escada exterior de acesso à habi tação, devendo para tal 
apresentar corte acompanhando o desenvolvimento da escada, face à necessidade de 
cumprimento do n.º 2 do art.º 65º do Regulamento Ge ral das Edificações Urbanas; 

3º A memória descritiva não é suficientemente escla recedora quanto à 
caracterização dos materiais, relativamente ao disp osto no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro; 

4º O projecto não cumpre com o disposto no art.º 11 0º do RGEU. 
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.º2422/99 PROC.º. N.º 1046/99 - (fl. – 45 A) 

De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 
MARISTAS,  com sede na Rua do Município, Lote H – 2º A, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em no Lote 26 – Urbanização 
Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/09/99, 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 projecto não cumpre o afastamento a tardoz, de vendo este medir-se 
a partir da parte mais avançada da construção; 

3º Na planta da cave não está representada a implan tação da escada de 
acesso à habitação; 

4º O projecto não cumpre o disposto no art.º 15º do  Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à antecâmara  entre a zona de garagem e o 
piso habitacional, afim de garantir as devidas cond ições de higiene e salubridade, 
devendo ainda as portas da antecâmara abrir no sent ido da saída (R/C); 

5º A escada exterior e muro de suporte de terras nã o estão representadas 
em qualquer das plantas, assim como não está previs to na estimativa de custo 

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

N.º2423/99 PROC.º INF. N.º 46/98 (fl. - 133) 
De IMPORFOGÃO – FOGÕES DE SALA LDA,  com sede na Rua Outeiro do 

Pomar, n.º 475 – Casal Cego, freguesia de Marrazes, referente à re-análise do pedido de 
viabilidade de construção e legalização (parte) dos pavilhões situados em Casal do Cego, 
freguesia Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que os 
elementos apresentados não vêm dar resposta aos mot ivos que estiveram na origem 
do indeferimento, delibera, por unanimidade, manter  o indeferimento da pretensão ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, 
de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto  Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 19/05/99 e transmitida 
através do oficio n.º 4950 de 01/06/99, e ainda por  a falta de cortes e alçados não 
permitir verificar a relação cércea / afastamentos,  face ao art.º 49º do Regulamento do 
Plano Director Municipal e Certidão da Direcção Reg ional de Ordenamento do 
Território. 

** 

N.º2424/99 PROC.º INF. N.º 237/98 - (fl. - 33) 
De ADELINO NUNES GONÇALVES,  residente na Urbanização Encosta, Lote 

5B – 3º Frente, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 4958, de 
01/06/99, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, ao abri go 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,  pelos motivos já referidos na 
deliberação tomada em 19/05/99, transmitida através  do ofício n.º 4958, de 01/06/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2425/99 PROC.º INF. N.º 49/99 - (fl. - 9) 
De JARDINS DA FELICIDADE LDA, com sede em Fontes, freguesia de Cortes, 

referente ao pedido de viabilidade de instalação de um comércio e armazém de produtos de 
jardinagem com estufa, a levar a efeito em Charneca, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/09/99, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 13º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, condicionada ao seguinte:  

1º Obter deliberação expressa do executivo Municipa l, nos termos da 
alínea c) do n.º 2 do art.º 62º do Regulamento do P lano Director Municipal; 

2º Respeitar um afastamento mínimo de 30,0m ao eixo  do caminho 
público, nos termos do estabelecido no art.º 26 do Regulamento do PDM; 

3º Apresentar projecto de segurança com vista à emi ssão de parecer do 
Serviço Nacional de Bombeiros; 

4º Apresentar projecto de arranjos exteriores; 
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5º O projecto de arquitectura a apresentar deverá r espeitar o estabelecido 
no Regulamento do Plano Director Municipal, Regulam ento Geral das Edificações 
Urbanas, Código Civil e demais legislação aplicável , nos termos do estabelecido no 
Decreto Lei n.º 445/91 de 20 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94 de 15 de Outubro, nomeadamente apresentar um  índice de utilização máximo 
de 0.1, garantir a integração paisagística e infra- estruturas, bem como a execução dos 
arranjos exteriores; 

6 Ficará sujeito aos pareceres vinculativos das ent idades a consultar em 
fase de apreciação do projecto de arquitectura; 

7º Dar conhecimento do parecer do Instituto para a Conservação e 
Exploração da Rede Rodoviária. 

8.º Proceder ao alargamento e arranjo do arruamento , em comparticipação 
com a Câmara em condições a definir. 

** 

N.º2426/99 PROC.º. INF. N.º 92/99 - (fl. - 11) 
De FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO TEIXEIRA MARQUES,  residente na Rua 

Professor Abílio Alves de Brito, freguesia de Pousos, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de uma moradia, a levar a efeito na rua e freguesia acima referidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/09/99, 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 com base na alínea a) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro, uma vez que o proposto ex cede os índices previstos para o 
local de acordo com o disposto no art.º 47º do Regu lamento do Plano Director 
Municipal, não podendo o mesmo ultrapassar 0.5 dada  a localização da propriedade 
em área habitacional ou residencial de baixa densid ade. 

Mais deliberou informar, que caso apresente novo pe dido deverá 
apresentar cortes esclarecedores, afim de se analis ar se cumpre o art.º 73º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, em relaç ão a janelas de confinantes. 

Delibera ainda, que o projecto a apresentar carecer á de parecer a emitir 
pela Junta Autónoma de Estradas e Força Aérea Portu guesa. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2427/99 V. H. N.º 8/99 - (fl. - 9) 
De FERNANDO FERNANDES GRAÇA,  residente na Rua de Tomar, n.º 69 – 1.º 

esq.º, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do 
prédio onde reside e, situado no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 25/08/99, delibera, por un animidade, o seguinte: 

1º Ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. º 53º do Decreto Lei 
100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n .º 18/91, de 12 de Junho, o 
despacho de 09/07/99 proferido pelo Senhor Vereador , o qual ordenou a realização da 
vistoria; 

2º Notificar a proprietária do imóvel, Sr.ª Maria V iana Guarda, residente na 
Rua da Alegria, n.º 14, freguesia de Boavista, nos termos dos artigos 100º e 101º do 
Código de Procedimento Administrativo, da intenção em notificá-la ao abrigo do 
disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 51º do Decr eto Lei 100/84, de 29 de Março, 
alterado pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho e n.º 1  do art.º 13º do Decreto Lei n.º 321-
B/90, de 15 de Outubro, para no prazo de 60 dias, p roceder à realização das obras 
necessárias à reparação das deficiências apontadas no referido Auto de Vistoria, do 
qual deverá ser dado conhecimento. 

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

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2428/99 Q. N.º 105/99 
Presente o processo mencionado em epígrafe acompanhado das informações 

n.º 83/99 e 94/99, da Divisão Jurídica e de informação do Departamento de Obras 
Particulares, de 22-09-1999. 

A Câmara, depois de analisar o processo e concordan do com as referidas 
informações, delibera por unanimidade, o seguinte: 

1º Comunicar ao Ministério Público os factos relati vos ao aviso que 
publicitou o alvará de licença de construção, refer ente ao processo de licenciamento 
municipal de obras particulares n.º 1889/95, por co nsiderar que os mesmos são 
passíveis de eventualmente integrarem os elementos típicos do crime de falsificação 
de documento, previsto e punível pelo art.º 256º do  Código Penal. 

2º Informar os queixosos de que as questões levanta das a propósito da 
“serventia” deverão ser dirimidas através dos meios  judiciais de que dispõem os 
interessados, relativamente às matérias de índole c ivilística. 

3º Solicitar esclarecimentos aos Serviços Municipal izados de Água e 
Saneamento do Município de Leiria, quanto à destrui ção do emanilhamento de que 
falam os queixosos nas exposições apresentadas e às  circunstâncias em que a 
mesma ocorreu. 

4º Mandar emitir, no prazo de dez dias, novo alvará  de licença de 
construção, pelo facto do já emitido enfermar de um  manifesto erro material, erro de 
escrita, não coincidindo o seu teor com o conteúdo do acto administrativo que deferiu 
o pedido de licenciamento requerido no processo de licenciamento de obras 
particulares n.º 1889/95, na parte relativa à quali ficação do tipo de construção 
aprovada, o qual, por isso, importa rectificar nos termos do art.º 148º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

5º Mandar notificar o requerente do processo de lic enciamento de obras 
particulares n.º 1889/95, para no prazo de dez dias  a contar da data em que for 
notificado, entregar o alvará de licença de constru ção que se encontra na sua posse, 
para ser substituído por novo alvará, sob pena de, caso não o cumpra, incorrer na 
prática do crime de desobediência, previsto e punív el nos termos do art.º 348º do 
Código Penal, conforme dispõe o art.º 59º do DL. n. º 445/91, de 20/11. 
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Mais delibera, relativamente às questões colocadas perante a Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria pelos quei xosos, em reunião havida em 10-
09-1999, informar os mesmos dos termos da informaçã o prestada pelo Departamento 
de Obras Particulares, em 22-09-1999, por concordar  com o seu conteúdo. 

Delibera, por último, dar conhecimento aos queixoso s do teor da presente 
deliberação.  

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º2429/99 DIV. N.º 3/99 - (fl. - 5) 
Acompanhada de uma INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO e 

de um Auto de Vistoria, referentes a um edifício sito na Rua Coronel Paiva, n.ºs 17 e 19, 
freguesia de Leiria, que se encontra abandonado e num avançado estado de degradação.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 01/09/99, delibera, por un animidade, o seguinte: 

1º Ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. º 53º do Decreto Lei 
100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n .º 18/91, de 12 de Junho, o 
despacho de 02/08/99 proferido pelo Senhor Vereador , o qual ordenou a realização da 
vistoria para efeitos do disposto no art.º 10º do R egulamento Geral das Edificações 
Urbanas e alínea d) do n.º 2 do art.º 51º do já cit ado Decreto Lei; 

2º Notificar ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 51º Decreto 
Lei 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela L ei n.º 18/91, de 12 de Junho, a 
Firma Manuel Francisco Nabais & Filhos, Lda., com s ede na Rua D. Dinis, n.º 21, 
freguesia de Leiria, para no prazo de 60 dias, a co ntar da data da recepção da 
presente comunicação, proceder às reparações necess árias, de modo a evitar a 
derrocada do edifício; 

3º Mais delibera, ao abrigo do disposto na alínea a ) do n.º 1 do art.º 103º 
do Código do Procedimento Administrativo, não haver  lugar à audiência dos 
interessados, por se tratar de uma decisão de carac ter urgente. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

N.º2430/99 PROC.º LOT. N.º 49/96 (fl.191) 
De MANUEL FONSECA DA SILVA,  residente na Rua da Barosa, n.º 121 em 

Moinhos da Barosa, requerendo uma alteração ao loteamento sito em Moinhos da Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 16.9.99 delibera po r unanimidade, aprovar a 
alteração apresentada e autorizar a emissão do corr espondente alvará. 

Assim, para o efeito, deverá ser apresentada uma Ga rantia Bancária que 
caucione as infraestruturas viárias no valor de Esc . 5.120.500$00 e ainda, ter em 
atenção as deliberações camarárias de 14.1.98 e 27. 1.99 quanto a cedências, garantias 
e compensações. 

** 

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 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE BARREIROS – AM OR (9) T – 116/93. 
N.º2431/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de um 
oficio da firma adjudicatária no qual solicita a liquidação da importância de 72.000$00 + IVA, 
resultante de saldo credor na conta corrente e conta final da obra, por tratar-se de uma 
empreitada por Preço Global. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar o 
pagamento da importância de 72.000$00 + IVA, result ante de saldo credor na conta 
corrente e conta final da obra, conforme o disposto  no n.º 5 do art.º 16.º do Dec. Lei n.º 
405/93, de 10 de Dezembro, devendo dar-se conhecime nto à firma Fernando Silva & 
Vieira, Lda..  

** 

REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE ESTEVE INSTALADO O GAT N A RUA MACHADO 
SANTOS EM LEIRIA (9) T – 28/94. 
N.º2432/99 Pela firma FRAGOSO & FILHOS, LDA ., e confirmado pela DOM foi presente 
para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição N.ºs 1, 2, 
3, 4, 5T+, 6 e R.P. da obra supra, no valor total de 926.501$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 926.501$0 0 + IVA 

** 

REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO DA GNR EM 
MONTE REAL (9) T – 349/95. 
N.º2433/99 Pela firma CONSTRUÇÕES SANTOS & LUCAS, LDA ., e confirmado pela DOM 
foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
Medição N.ºs 1, 2, 3 (definitivos) e 4 (provisório) da obra supra, no valor total de 346.527$00 
+ IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 346.527$0 0 + IVA 

** 

REPARAÇÃO DA C.M. 1229, ARNAL – COSTA DE BAIXO (MAC EIRA) (9) T – 8/97. 
N.º2434/99 Pela firma ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA . e confirmado pela 
D.O.M. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos 
de Medição N.ºs 1, 2, 4, 6, 8, 12, 15, 3T+, 5T+, 7T+, 9T+, 10T+, 11T+, 13T+ e 14T+ da obra 
supra, no valor total de 1.039.588$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 1.039.588 $00 + IVA 

** 
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PARQUE DESPORTIVO DA CIDADE DE LEIRIA – VEDAÇÃO CON FINANTE COM A AVª. 
25 DE ABRIL (9) T – 228/97. 
N.º2435/99 Pela empresa A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S.A. . e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição 
N.ºs 1, 3, 5, 2T+, 4T+ e 6T+, da obra supra, no valor total de 90.127$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 90.127$00  + IVA 

** 

REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFIC ADOS PELO 
TEMPORAL EM COLMEIAS, MEMÓRIA, E OUTRAS FREGUESIAS DO CONCELHO – 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE DESGASTE EM BETÃO 
BETUMINOSO (9) T – 205/97. 
N.º2436/99 Pela firma MATOS & NEVES, LDA . e confirmado pela DOM foi presente para 
aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição N.ºs 1, 2 e 3 
da obra supra, no valor total de 602.931$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 602.931$0 0 + IVA 

** 
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DO  CASALITO E 
OUTRAS – AMOR (9) T – 88/97. 
N.º2437/99 Pela firma MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES  e confirmado pela DOM foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição 
N.ºs 1, 2 e 3 da obra supra, no valor total de 31.439$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 31.439$00  + IVA 

** 

EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA 20 DE JUNHO, EM MARINHE IROS (9 T – 419/94. 
N.º2438/99 Pela firma DELFIM DE JESUS MARTINS & IRMÃO, LD.ª  e confirmado pela 
DOM foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante ao Auto de 
Medição N.º 1 da obra supra, no valor de 85.416$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 85.416$00  + IVA 

** 
BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAÇA NO LUGA R E FREGUESIA DA 
BOAVISTA (9) T – 37/99. 
N.º2439/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 
uma informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 1.807.000$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.80 7.000$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Matos & Neves, Ld.ª.  



99.09.22 

CMLeiria/Acta n.º 37 

01573-(31) 

AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE LOUREIRA – SANTA  CATARINA DA 
SERRA (9) T – 196/98. 
N.º2440/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 1.759.300$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.75 9.300$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Construções Santos & Lucas, Ld .ª.. 

** 
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA E POSTO MÉ DICO DA CHAINÇA 
– 3ª FASE (9) T – 71/98. 
N.º2441/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 3.005.480$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 3.00 5.480$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Virgílio de Sousa Leal.  

** 

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA E.N. 350 À E.N.  113 ENTRE PALMEIRIA 
E CARDOSOS – 1ª FASE (9) T – 560/90. 
N.º2442/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 12.512.650$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 12.5 12.650$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Matos & Neves, Lda.. 

** 

CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DA CA RANGUEJEIRA (9) 
T - 240/96. 
N.º2443/99 A deliberação n.º 2137/99 da reunião da Câmara Municipal de Leiria realizada 
em 25/08/99, contem imprecisões que importa rectificar: 

Assim, onde se lê  “A Câmara tomou conhecimento e com base na informação 
prestada pela D.O.M. delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento do estudo 
de Revisão de Preços apresentado no valor de 5.594.791$00 + IVA” deve ler-se  “A Câmara 
tomou conhecimento e com base na informação prestada pela D.O.M. delibera por 
unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento do estudo de Revisão de Preços 
apresentado no valor de 5.594.773$00 + IVA”. 

A Câmara delibera por unanimidade, proceder à recti ficação respectiva. 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

P.809/92 – RECLAMAÇÃO DE ANTÓNIO CARLOS SANTOS MORG ADO E OUTROS – 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 
N.º2444/99 Pelo Sr. Dr. Manuel da Fonseca Carreira, Advogado, foi presente uma carta 
datada de 99/06/09, informando que se acha findo por parte do Tribunal Administrativo de 
Coimbra o processo movido contra a Câmara Municipal por António Carlos Santos Morgado 
e Outros, tendo o município sido absolvido, pelo que, solicita para seus honorários finais o 
pagamento da quantia de 240.000$00, acrescida de IVA no valor de 40.800$00, devendo 
efectuar-se a retenção de 48.000$00 para o IRS. 

A Câmara tomou conhecimento e considerando que se e ncontra findo o 
processo por parte do TAC de Coimbra, delibera, por  unanimidade, autorizar o 
pagamento de honorários finais devidos ao Sr. Dr. M anuel da Fonseca Carreira, na 
importância de 240.000$00, acrescida de IVA no valo r de 40.800$00. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º2445/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a vinte e dois de Setembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 410.267.480$00 sendo de Operações 
Orçamentais 348.231.284$00 e de Operações de Tesouraria 62.036.196$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PUBLICIDADE – INÁCIA RODRIGUES BRITES  OLIVEIRA (TL )24-16 
N.º2446/99 Presente o pedido de Inácia Rodrigues Brites Oliveira, residente na Rua D. José 
Alves Correia  da Silva, n.º 5, Leiria, solicitando autorização para colocação de um reclame 
luminoso, na morada acima indicada. 

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

** 

PUBLICIDADE – PAULO VIEGAS – SOC. UNIPESSOAL, LD.ª - (SULSOM - PRÓTESES 
AUDITIVAS) (3)24-16 
N.2447/99 Presente o pedido da Firma Paulo Viegas – Soc. Unipessoal, Ld.ª. (Próteses 
Auditivas), solicitando autorização para instalação de Placas Publicitárias na Praça 
Rodrigues lobo, em Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar a re querente  nos termos 
dos art.º s 100º e 101º do Código do Procedimento A dministrativo, aprovado pelo 
Decreto.Lei 442/91 de 15/11, com as alterações intr oduzidas pelo Dec.Lei 6/96 de 31/1, 
da intenção da Câmara de indeferir a pretensão, de acordo com o parecer emitido  
pelo G.R.U., que deverá ser transmitido à requerent e.  

** 



99.09.22 

CMLeiria/Acta n.º 37 

01575-(33) 

PUBLICIDADE – EUROLÍNGUAS (SOCIEDADE DE LÍNGUAS EUR OPEIAS) (3)24-16 
N.º2448/99 Presente o pedido da Firma Eurolínguas (Sociedade de Línguas Europeias), 
com sede  na Av.ª Combatentes da Grande Guerra, 48 – 1º, Leiria, solicitando autorização 
para colocação de uma faixa publicitária, na morada acima indicada. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, nas condições 
indicadas pelo D.U.  

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ANULAÇÃO (3)24-15  
N.º2449/99 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento n.º 84/99, no valor de 210$00, em nome 
de Teresa Jesus Dias Alves, residente  na Rua Machado Santos, 29, r/c, em Leiria, em 
virtude de ter sido solicitado atempadamente, o respectivo cancelamento. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida.  

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – AUTOCARRO/EXPOSIÇÃO ISLA (3)24 
N.º2450/99 Presente o fax do ISLA, datado de 99.09.10, solicitando autorização para ocupar 
a via pública com um autocarro de dois andares, com inscrições publicitárias, nos dias 21 a 
24 do mês em curso, junto ao Gabinete de Ingresso no Ensino Superior e junto  ao Largo do 
Papa, em Leiria. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, aprovar, por r atificação, o despacho 
da Sr.ª Presidente, datado de 99.09.20, referente a o assunto em epígrafe, com o 
pagamento das respectivas taxas. 

** 

MERCADO FALCÃO – ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DE LUGAR  (3)28-3 
N.º2451/99 Presente o requerimento de José António Vieira, solicitando  que o lugar que 
ocupa no Mercado de Falcão, com o n.º. 183, como representante de Maria Emília Silva 
Ribeiro titular daquele lugar de terrado, seja transferido para seu nome. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar a tr ansmissão do direito de 
ocupação do lugar de terrado n.º 183, no Mercado de  Falcão, para José António Vieira, 
nos  termos do n.º 2, do art.º 16º do Regulamento d o Mercado de Falcão. 

** 

REMOÇÃO DE PLACARD’S PUBLICITÁRIOS (3)24-16 
N.º2452/99 Presente uma informação do Sr. Encarregado da Divisão de Equipamentos, 
Materiais e Oficinas desta Câmara Municipal, referente a despesas decorrentes da recolha e 
armazenamento  de placard’s publicitários, as quais não estão previstas na Tabela de Taxas 
e Licenças desta Câmara Municipal. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, aprovar, por r atificação, os valores 
de 30.000$00 equivalente aos custos unitários pela remoção de  cada placard 
ilegalmente colocado na via pública, bem como a qua ntia de 1.000$00/dia e por 
placard, para compensação dos encargos com armazena mento e guarda  dos 
mesmos.  

** 
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ALTERAÇÃO PARCIAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS –EN TRADA EM VIGOR 
(3)24-7 
N.º2453/99 A Câmara, ao tomar conhecimento de que a  Assembleia Municipal em 
sessão de 15 de Setembro corrente, aprovou por unan imidade, a alteração parcial da 
Tabela de Taxas  e Licenças para vigorar no Concelh o de Leiria, delibera, por 
unanimidade, que a mesma entre em vigor a 1 de Outu bro próximo, devendo ser 
publicados editais nos termos legalmente previstos.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3)24-20 
N.º2454/99 Presente o requerimento de Maria de Jesus Ramalho Marques Ribeiro, residente 
na Rua D.Sancho I, 7, 2.º., 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, 1.º D.º, em 
Leiria, para os dias 1, 2,4,8,9,15,16,22,23,29 e 30 de Outubro de 1999. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar: 
1- A Realização dos referidos espectáculos, apenas para os  dias 

1,2,4,8,9,15,16,22,23,29 e 30 de Outubro de 1999, p or serem sextas, sábados e véspera 
de feriado, conforme anteriormente já deliberado e comunicado à requerente pelo 
ofício n.º. 7093, de 99.06.17, devendo para o efeit o pagar a taxa relativa ao 
licenciamento, na importância de 5.661$00 bem como promover o seu encerramento 
até às 2 horas, ficando a encargo do requerente a l impeza do recinto na Rua D.Sancho 
I; 

2- Fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 da  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 refo rçar o patrulhamento; 
5- Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acção  Cultural no 

Distrito de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ESCOLA DO 1º CEB DE PINHEIROS – MUDANÇA DE TELEFONE  PARA INSTALAÇÃO 
PROVISÓRIA, SITA NO CENTRO PAROQUIAL, CULTURAL E RE CREATIVA DOS 
PINHEIROS - DE 15-4 
N.º2455/99 Presente o ofício n.º 565 da ESCOLA DO 1º CEB DE PINHEIROS , datado de 
99.09.09, solicitando a mudança do telefone do referido Estabelecimento de Ensino para as 
instalações provisórias sitas no Centro Paroquial Cultural e Recreativo de Pinheiros. 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar proceder   à mudança do 
telefone para as instalações  provisórias da Escola  do 1º CEB de Pinheiros.  

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA DE TERRENOS 
N.º2456/99 Permuta de um lote de terreno pertença da Autarquia com a área de 288.50 m2, 
sita em Cova do Picanço – Leiria, prédio inscrito na matriz predial urbana com o n.º 3605, e 
descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob. o n.º 1505, por uma parcela 
de terreno com a área de 1664.50 m2 a destacar do prédio urbano n.º 3780, e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob. o n.º 298, situado na Cova do Picanço – 
Leiria de Henrique & Gameiro – Construção Civil Lda. 

A Câmara, em face da deliberação de 99-08-25, e apó s apreciação do 
processo, delibera, por unanimidade, proceder ao de staque de uma parcela de terreno 
com a área de 1.664.50 m2, a destacar do prédio des crito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Leiria com a área total de 2073,  à qual foi atribuído pelo 
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Le iria, o valor de 9.987.000$00 ( 
nove milhões novecentos e oitenta e sete escudos ),  e ao lote da Autarquia, a 
permutar o valor de 9.999.987.00 ( nove milhões nov ecentos e noventa e nove mil 
novecentos e oitenta e sete escudos ). 

O destaque da parcela a permutar, é efectuado nos t ermos do art.º 5.º do 
Decreto-Lei 448/91 de 29 de Novembro, alterado pelo  Decreto-Lei 334/95 de 28 de 
Dezembro, ficando a parcela de terreno a constituir  prédio distinto, a qual já se 
encontra devidamente demarcada e que fica a confron tar de Norte com Henrique & 
Gameiro Lda, Arruamentos e Outro, Sul Henrique & Ga meiro Lda., e Arruamento, 
Nascente Henrique & Gameiro Lda., e Poente com Aqui lino Carreira Imobiliários Lda.. 

Mais delibera, integrar a referida parcela de terre no na área do domínio 
público do Município, a qual se destina a arruament os, passeios, e zona verde. 

Para compensação dos valores dos prédios a permutar  deverá, a Firma 
Henrique & Gameiro – Construção Civil Lda, efectuar  o pagamento na Tesouraria da 
Câmara Municipal, da importância de 12.987$00, ( do ze mil novecentos e oitenta e sete 
escudos ), bem como proceder ao pagamento de sisa s obre este valor na Tesouraria 
da Fazenda Pública da 1.ª Repartição de Finanças do  Concelho de Leiria. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

CAMPOS DE FÉRIAS 
N.º2457/99 Na sequência da deliberação n.º 1782/99 da reunião de 99/07/07 (Acta N.º 28) 
ponto número dezasseis Apoio às entidades organizadores dos Campos de Féri as: 

- Associação Cultura e Juventude 
- Associação Solidariedade de Leiria 
- Clube Académico de Leiria 

Segundo a deliberação acima enunciada, o montante em termos de apoio 
financeiro seria, no máximo, de 1.100.000$00, na condição de serem integrados 70 jovens 
oriundos de Instituições de Solidariedade Social do Concelho de Leiria. 

Tendo sido envolvidos apenas 49 jovens (23 Internato Masculino e 26 OÁSIS), a 
verba proporcional ao número de jovens participantes a atribuir à Associação Cultura e 
Juventude é de 770.000$00 (setecentos e setenta mil escudos), por ter sido a única 
entidade que integrou a realização de Campos de Férias durante o período de Verão, na 
Praia do Pedrógão. 

Segundo a mesma deliberação, propõe-se ainda a atribuição de um apoio total 
de 196.080$00 (cento e noventa e seis mil e oitenta escudos) `Associação Cultura e 
Juventude, apoio financeiro que suporte na totalidade as despesas referentes à estadia 
(tenda e pessoa) de um máximo de 50 monitores. 
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Analisado o assunto, a Câmara 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 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12  de Junho, um subsídio de 
770.000$00 à Associação Cultura e Juventude em segu imento da deliberação n.º 
1782/99 de 99/07/07 e um subsídio de 196.080$00 par a suporte das despesas 
referentes à estadia dos monitores. 

** 

APOIO À DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE PRAIA 
N.º2458/99 No âmbito das actividades de dinamização promovidas pela Associação de 
Estudantes da Escola Superior de Educação de Leiria durante os meses de Julho e Agosto, 
propõe-se a atribuição de um apoio de 46.160$00 (quarenta e seis mil cento e sessenta 
escudo). 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, 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 n.º 18/91, de 12 de Junho, um subsídio de 
46.160$00 à Associação Estudantes da Escola Superio r de Educação de Leiria. 

** 

INTERCÂMBIO DE GRUPOS DE ESCUTEIROS – PROPOSTA DE A POIO 
N.º2459/99 Presente o ofício datado de 5 de Julho de 1999 remetido pelo 3.ª Secção do 
Agrupamento 1112 do Souto da Carpalhosa, no qual este solicita apoio para um Intercâmbio 
de Jovens Oriundos da 3.ª Secção do Agrupamento 1112 do Souto da Carpalhosa e do 
Agrupamento de Tarouca, a decorrer no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão, nos 
dias 16 a 19 de Julho de 1999, pelo que se propõe a atribuição de um apoio de 25.000$00 
(vinte e cinco mil escudos). 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de atribuir de acordo 
com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51.º do Decreto- Lei n.º 100/84, de 29 de Março, com 
as alterações introduzidas pela Lei 18/91, de 12 de  Junho, um subsídio de 25.000$00 
ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1112 do Souto da Carpalhosa. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DA PRAÇA RODRIGUES LOBO – FEDERA ÇÃO DISTRITAL DO 
PS (DA)17-2 
N.º2460/99 Presente o ofício n.º 3542 do GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE LEIRIA , a 
informar da carta que receberam da Federação Distrital do PS que solicita nos termos e 
para os efeitos do disposto no art.º 59.º alínea e) da Lei n.º 14/79, de 16 de Maio, 
autorização para ocupar a Praça Rodrigues Lobo no próximo dia 28 de Setembro, entre as 
21,00H e as 23,00H, a fim de aí realizar um Comício Festa. 
 Mais solicitam que na véspera dia 27 do mês em curso, a partir das 21,00H, a 
mesma Praça esteja disponível, para montagem e preparação do mesmo espaço. 

 Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade autorizar a 
cedência da Praça Rodrigues Lobo no próximo dia 28 de Setembro, entre as 21,00H e 
as 23,00H, para a realização do Comício Festa, deve ndo a mesma praça estar 
disponível a partir das 21,00H do dia 27 para monta gem e preparação. 

** 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FREGUESIAS 
N.º2461/99 A Câmara delibera, por unanimidade, atri buir os candeeiros de iluminação 
pública conforme lista abaixo transcrita, devendo d ar-se conhecimento às Juntas de 
Freguesia e solicitar à CENEL os respectivos orçame ntos. 

Freguesias Candeeiros a atribuir 

Amor 45 

Arrabal 45 

Azoia 40 

Bajouca 40 

Barosa 36 

Barreira 40 

Bidoeira de Cima 40 

Boavista 32 

Caranguejeira 80 

Carreira 27 

Carvide 42 

Chainça 25 

Coimbrão 40 

Colmeias 65 

Cortes 42 

Leiria * 

Maceira 120 

Marrazes 85 

Memória 30 

Milagres 47 

Monte Real 32 

Monte Redondo 80 

Ortigosa 36 

Parceiros 40 
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Pousos 70 

Regueira de Pontes 36 

Sta. Catarina Serra 80 

Sta. Eufémia 35 

Souto da Carpalhosa 60 

Total 1390 

* O Orçamento será apresentado posteriormente em Reunião de Câmara 

** 

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: 

- 16.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 1999 
- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXA DE 

DIVULGAÇÃO DE LEILÃO 
- BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1193 – TROÇO FONTE COVA – GR OU 

** 

16.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE  1999-09-23 
N.º2462/99 Presente a 16.ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 16.900 contos. 

A Câmara delibera por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista, aprovar a 16.ª Alteração ao Orçamento Ordinário de 1999. 

** 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FAIXA DE DI VULGAÇÃO DE 
LEILÃO 
N.º2463/99 A LEILOEIRA TRADIÇÃO , de Alberto Jorge Mendes Teixeira, solicita 
autorização para colocar uma faixa de divulgação de um leilão, a colocar na Av. 
Combatentes da grande Guerra entre os dias 23 e 27 de Setembro. A faixa tem como 
dimensões 2 x 0,5 metros. 

A Câmara delibera por unanimidade não autorizar a c olocação da faixa da 
forma e no local previsto. 

Mais delibera autorizar a colocação da faixa na fac hada do edifício onde se 
vai realizar o Leilão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1193 – TROÇO FONTE COVA – GROU  (9) T-108/99 
N.º2464/99 Presente uma proposta da DOM no sentido de ser aberto para a execução da 
obra em epígrafe uma empreitada por série de preços adoptando o procedimento de 
concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 48º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 
25 de Março, nos termos do art.º 18 do mesmo decreto, cujos trabalhos se estimam em 
50.581.000$00. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, mandar abrir o 
respectivo concurso público e por série de preços, para a realização dos trabalhos 
pretendidos nos termos da proposta acima referida, constando o empreendimento no 
Plano de Actividades para 1999 com o Código 0901023 8 e Código Orçamental 
06090401. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e dois dias do mês de 
Setembro do ano de mil novecentos e noventa e nove. 

O VEREADOR SUBSTITUTO DA PRESIDENTE DA CÂMARA 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


