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ACTA N.º 36 
Aos quinze 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: 

PRESIDENTE: DRA. ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

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

** 

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

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.09.08. cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

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

2568/88 VICAIMA – CENTRO COMERCIAL DE MATERIAIS, S.A. 
421/95 DAVID DE OLIVEIRA GONÇALVES 
973/95 PEDRO FERREIRA URBANO 
974/95 DINIS FERREIRA URBANO 

1142/95 IMATLÂNTICO – EMP. IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, LD.ª 
1409/95 MARIA GORETE SILVA COELHO 

153/96 MANUEL DA SILVA FERREIRA 
387/97 PARDAL & RAMOS, LD.ª 

1291/97 JAIME GROSSO DA SILVA 
198/98 FRANCISCO JOSÉ PINTO DA SILVA FABIÃO 
234/98 VIRGÍLIO & OLIVEIRA, LD.ª 
254/98 MÁRIO ARTUR BORGES DE OLIVEIRA 

86/99 HÉLIA MARIA PEREIRA VIEIRA DUARTE 
94/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
95/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 

136/99 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA C. DOS IRMÃOS MARISTAS 
187/99 EMÍDIO DAS NEVES MAJOR 
216/99 ARMINDO GASPAR RUIVO 
239/99 JAIME PEREIRA FRANCISCO 
252/99 GASMENFIL – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LD.ª 
408/99 RUI PEDRO CARDOSO DA MOTA E OUTRA 
429/99 JOSÉ DE JESUS DA SILVA 
469/99 CONSTRUÇÕES DUARTE SOARES & SOUSA, LD.ª 
470/99 CONSTRUÇÕES DUARTE SOARES & SOUSA, LD.ª 
476/99 ARMINDO GROSSO DA SILVA 
477/99 ARMINDO GROSSO DA SILVA 
535/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
656/99 JOAQUIM DA CRUZ 
680/99 MARIA FLORIPES FERREIRA COSTA DA SILVA 
694//99 MÁRIO JORGE VERÍSSIMO DA CUNHA 
741/99 I.C.P. – INDUSTRIA DE CARNES DE POMBAL, S.A. 
759/99 ADELINO JORGE HENRIQUES 
934/99 ALCIDES VITORINO LÁZARO 
962/99 MANUEL GAMEIRO JORGE 

1031/99 MANUEL MALICIA DE SOUSA 
1090/99 SERAFIM GONÇALVES 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

204/98 VITOFIL – SOC. CONSTRUÇÕES, LD.ª 
232/98 MANUEL DA COSTA 

7/99 JOAQUIM MANUEL FERREIRA COSTA GUARDA 
52/99 ADELINA CARREIRA PATRICIO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE QUEIXA 

113/93 INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

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

452/70 FAUSTINO RODRIGUES MANSO 
48/93 EMÍLIA MARQUES CORDEIRO 
21/94 MANUEL MARQUES FERREIRA JÚNIOR 

6/97 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
28/96 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
25/97 JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS 
16/98 J. CASEIRO LD.ª 
17/98 DOMINGOS SILVA M. CARVALHO 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

T 31/99 REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 
INTEGRADO DE BAROSA – MINUTA DE CONTRATO PARA 
APROVAÇÃO 

T 81/99 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA – MINUTA DE 
CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 185/98 RECONSTRUÇÃO DE CAMPOS DESPORTIVOS NA ESCOLA C + S DE 
MACEIRA LIS -–INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 64/93 EXECUÇÃO DA VIA DE ACESSO DE PERNELHAS AO NOVO 
CEMITÉRIO DE PARCEIROS – 2.ª FASE – ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 217/97 REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX - MERCADO SANTANA – MINUTA 
DE ADENDA AO CONTRATO N.º 16/99 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PEDIDO DE CEDÊNCIA – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA QUÍMICA, 
FARMACÊUTICA, PETRÓLEO E GÁS DO CENTRO, SUL E ILHAS 

- PEDIDO DE CEDÊNCIA – PARTIDO POPULAR 
- PROCESSO N.º 18-3 RELATIVO AO PEDIDO DE INSTALAÇÕES PARA A 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS – DELEGAÇÃO DE LEIRIA 
- PEDIDO DE SUBSÍDIO – GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO TELHEIRENSE – 

TELHEIRO – MACEIRA LIS 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- LIMPEZA DE EDIFÍCIO DO TURISMO DE MONTE REAL – COMPARTICIPAÇÃO PARA 

A LIMPEZA 
PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – TELECEL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. 
- PUBLICIDADE – LOJA DAS CASAS – SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – INTERCORTES – ESTUDOS E PROJECTOS DE ENG.ª, 

REPRESENTAÇÕES, LD.ª  
- ALVARÁS DE LICENÇA SANITÁRIA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL N.º 11 – ESCOLA DO 1.º CEB 
DE MONTE REDONDO – CONCURSO LIMITADO – ANO LECTIVO 1999/2000 

- TRANSPORTES ESCOLARES – CONCURSO LIMITADO – ESCOLA EB 2, 3 DE JOSÉ 
SARAIVA – LEIRIA – ANO LECTIVO 1999/2000 

- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 
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PONTO NÚMERO DEZ 

- PEDIDO DE ARRENDAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO SITA EM 
MORREALEIRA – CARREIRA, POR MANUEL DOS SANTOS CARREIRA 

- VENDA DE UMA CASA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO DAS ALMOINHAS – MARRAZES 
A LAURA DA TRINDADE LIMA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- CENEL - COMPARTICIPAÇÃO POR ESTABELECIMENTO DO RAMAL – SILVAIS - 
POCARIÇA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- GEMINAÇÕES – EXPOSIÇÃO ARTES MULTIPLICATA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- SOLIDARIEDADE COM TIMOR 
- APOIO À INVESTIGAÇÃO 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (1) 
N.º2304/99 Pelo Sr. Vereador RAUL CASTRO  foi apresentada a seguinte questão: 

 Tem-se confrontado diariamente com boatos e acusações porque dois 
processos disciplinares instaurados a bombeiros municipais já se encontrarem arquivados. 

 A Sra. PRESIDENTE informou não ter visto o processo, que está a ser 
conduzido pela instrutora e a seguir todos os trâmites legais. Não lhe interessa ver o 
processo pois na altura do “julgamento” tê-lo-á que analisar de uma forma completa, 
incluindo a acusação e defesa. No entanto pode informar que quatro dos bombeiros haviam 
sido acusados no processo e notificados em conformidade. 
 Em relação aos outros dois supõe não ter havido elementos aptos a 
fundamentar uma acusação. Julga igualmente que os dois processos em causa não se 
encontram arquivados dado ter a ideia de o processo ser único e como tal ter um tratamento 
conjunto. 
 Confirmará no entanto esta questão com a instrutora. 

 O Sr. Vereador DR. JOSÉ ALVES , solicitou que os dois processos já arquivados 
fossem presentes, pois gostava de os consultar. 

 A Sra. PRESIDENTE informou que após conversar com a instrutora irá saber em 
que moldes o processo poderá ser consultado pelo Sr. Vereador e informará. 

 O Sr. Vereador DR. JOSÉ ALVES , insistiu para lhe ser facultada a consulta dos 
arquivados, sem que para isso tenham que ser presentes a reunião. 

** 

N.º2305/99 Pelo Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1.º Teve conhecimento, através de uma notícia no “Diário de Leiria”, que na  
última reunião do Executivo fora deliberada a adjudicação da iluminação a uma determinada 
empresa já com a definição das ruas. 

Como não se lembra de na última reunião este assunto ter sido discutido, solicita 
esclarecimento. 
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O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA, informou que há vários meses trouxe a 
reunião um pedido de autorização para iluminação no Natal até 7.000 contos + IVA. O 
concurso fez-se na sequência dessa autorização. 

2.º O Sr. Marques da Silva, colaborador da Câmara em regime de avença, para 
além do cumprimento que lhe cabe das tarefas que lhe são acometidas no âmbito das 
Geminações, parece-me que deve ser enaltecido o seu grande empenho, tal como da sua 
esposa, no acompanhamento a uma jovem cidadã de S. Filipe – Cabo Verde que veio ser 
operada ao Hospital de St.º André, graças ao protocolo de Cooperação entre Leiria e S. 
Filipe. 

A Sra. PRESIDENTE concordou, afirmando que o Sr. Marques da Silva, mesmo 
fora do quadro das cláusulas contratuais, tem demonstrado grande dedicação no 
acompanhamento da jovem. 

** 

INFORMAÇÃO 

N.º2306/99 A Sra. PRESIDENTE informou que na reunião na Secretaria de Estado das 
Obras Públicas, a que se deslocou acompanhada de um porta-voz da Comissão “Por 
Parceiros – Não a esta auto-estrada”, do Sr. Governador Civil, do Sr. Presidente da Mesa da 
Assembleia Municipal, do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Parceiros e  do Sr. 
Presidente da Câmara da Marinha Grande, foi dado conhecimento que o traçado da Auto-
Estrada A8 na zona da Freguesia de Parceiros não vai ser alterado, tendo assim sido 
recusada a alternativa das Covas das Faias apresentada pela Comissão dos Parceiros em 
reunião anterior. O Sr. Secretário de Estado comprometeu-se a alterar a localização da 
praça da portagem, colocando-a mais a poente, e a tomar todas as medidas para que na 
zona do “Portuguinho” sejam aplicadas as técnicas  necessárias a minimizar os impactos 
ambientais. 

Ficou uma garantia do Secretário de Estado que a IC 36 (Pousos/Alto Vieiro) 
estaria pronta até à conclusão da A8. 

O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  questionou qual era a posição da 
Câmara e se a Comissão dos Parceiros  deixaria de ter o apoio do Executivo. 

A Senhora PRESIDENTE respondeu que a posição da Câmara não poderá ser 
outra senão a de aceitar o que lhe foi proposto. 

** 
PONTO NÚMERO UM 

N.º2307/99 PROC.º N.º 2568/88 - (fl - 197) 
De VICAIMA – CENTRO COMERCIAL DE MATERIAIS S. A., com sede em 

Armental, freguesia de Codal – Vale de Cambra, referente ao projecto de arquitectura da 
ampliação a levar a efeito num alpendre, situado em Vale da Colmeia, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da ampliação do alpendre acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1º Às condições referidas no parecer emitido pela J unta Autónoma de 
Estradas (do qual deverá ser dado conhecimento ao r equerente); 

2º Apresentar cálculos de estabilidade no prazo de 180 dias; 
3º Apresentar termo de responsabilidade de acordo c om a alínea g) do 

anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezemb ro. 

** 
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N.º2308/99 PROCº Nº 421/95 - (fl - 155) 
De DAVID DE OLIVEIRA GONÇALVES, residente em Quinta da Barreta, Lote 

50 – S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao pedido de re-análise do projecto de 
arquitectura de legalização de alteração de um muro e garagem, situados no lugar acima 
referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização da alteração do muro 
e garagem acima referidos, condicionado ao seguinte : 

1.º Apresentar Certidão da Conservatória actualizad a; 
2.º Apresentar elementos de sobreposição a vermelho  e amarelo, de 

acordo com o previsto no Regulamento Municipal de O bras Particulares, e de acordo 
com o projecto anteriormente aprovado; 

3.º Apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 

N.º2309/99 PROC.º N.º 973/95 - (fl - 106 
De PEDRO FERREIRA URBANO, residente na Rua de S. Catarina, freguesia de 

Azoia, acompanhado de uma informação da Divisão Jurídica, referente a obras de 
beneficiação de muros e reparação de roturas das fossas situadas no lugar acima referido. 

A Câmara, depois de analisar a exposição do requere nte e tendo em conta 
a informação da Divisão Jurídica de 12/08/99 sobre o assunto, delibera, por 
unanimidade, indeferir a petição do requerente no q ue se refere às obras de 
beneficiação do muro e, notificá-lo para no prazo d e 30 dias apresentar uma solução 
para a resolução do muro, com o respeito do quadro aplicável. 

Mais delibera, face à comunicação do Centro de Saúd e Dr. Arnaldo 
Sampaio, e tendo em conta a existência de um foco d e insalubridade proveniente das 
águas residuais das fossas das moradias, notificar o Sr. Pedro Ferreira Urbano, nos 
termos do art.º 12.º do Regulamento Geral das Edifi cações Urbanas, para no prazo de 
30 dias, proceder à reparação das roturas na fossa e na canalização dos esgotos. 

** 

N.º2310/99 PROC.º N.º 974/95 - (fl – 107) 
De DINIS FERREIRA URBANO, residente na Rua de S. Catarina, freguesia de 

Azoia, acompanhado de uma informação da Divisão Jurídica, referente a obras de 
beneficiação de muros e reparação de roturas das fossas situadas no lugar acima referido. 

A Câmara, depois de analisar a exposição do requere nte e tendo em conta 
a informação da Divisão Jurídica de 12/08/99 sobre o assunto, delibera, por 
unanimidade, indeferir a petição do requerente no q ue se refere às obras de 
beneficiação do muro e, notificá-lo para no prazo d e 30 dias apresentar uma solução 
para a resolução do muro, com o respeito do quadro aplicável. 

Mais delibera, face à comunicação do Centro de Saúd e Dr. Arnaldo 
Sampaio, e tendo em conta a existência de um foco d e insalubridade proveniente das 
águas residuais das fossas das moradias, notificar o Sr. Dinis Ferreira Urbano, nos 
termos do art.º 12.º do Regulamento Geral das Edifi cações Urbanas, para no prazo de 
30 dias, proceder à reparação das roturas na fossa e na canalização dos esgotos. 

** 
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N.º2311/99 PROC.º N.º 1142/95 - (fl. - 151) 
De IMATLÂNTICO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍS TICOS 

LDA, com sede na Rua de S. Francisco, n.º 7 – 2.º - Apartado 2974 – 2402 Leiria Codex, 
referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia, situada no 
Lote 14 – Quinta da Carvalha – Carrasqueira, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º Não sejam efectuadas alterações à topografia do  terreno; 
2.º Apresentar rectificações ao alçado lateral esqu erdo; 
3.º Apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 e projectos dos 

muros (tal como referido na deliberação tomada em 2 1/06/95), antes do dias 
licenciamento. 

** 

N.º2312/99 PROC.º N.º 1409/95 - (fl. - 62) 
De MARIA GORETE SILVA COELHO,  residente em Casal da Amieira - 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 3419, 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 da legalização das alterações levadas a efeito num bloco habitacional, 
situado na Rua Dr. José Alves Correia da Silva, e q ue constam da construção para 5 
garagens que inicialmente haviam sido licenciadas p ara 6, e da divisão do sótão para 
arrumos, 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 31/03/99, transmitida 
através do ofício n.º 3419, de 19/04/99, desta Câma ra Municipal. 

** 

N.º2313/99 PROC.º N.º 153/96 - (fl. - 184) 
De MANUEL DA SILVA FERREIRA, residente na Rua do Carmo, n.º 17 – Casal 

da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco habitacional, situado no Lote 2 – Barros, freguesia de Marrazes. 

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

1º Apresentar estimativa de custo relativamente às obras que pretende 
efectuar; 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias. 

** 

N.º2314/99 PROC.º. N.º 387/97 - (fl. - 559) 
De PARDAL & RAMOS LDA,  com sede em Cova das Faias, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização de alterações levadas a efeito 
num bloco misto, situado no Lote 8 – Quinta da Cascalheira - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 
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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  13/09/99, 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: 

1º O projecto não cumpre com o disposto no loteamen to no que se refere 
ao número de fogos, devendo prever 15 fogos e não s e encontrando ainda prevista a 
existência de estúdio; 

2º A cota de soleira não se encontra de acordo com o previsto no 
loteamento; 

3º Não poderá prever a abertura de vãos ao nível da  cobertura, dado não 
se tratar de piso habitacional; 

4º Não é indicado o sistema de ventilação das comun icações horizontais, 
de acordo com o disposto no art.º 35º (ventilação d os caminhos de evacuação) do 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

5º Não apresenta elementos de sobreposição a vermel ho e amarelo 
relativamente às alterações que pretende efectuar n o alçado principal sobre a 
garagem (alçado e corte); 

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.º2315/99 PROC.º N.º 1291/97 - (fl - 350) 
De JAIME GROSSO DA SILVA, residente na Rua da Moitoa – Santo Antão - 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco misto, 
situado no Lote 1 – loteamento Madeiras, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projecto de arquitectura corrigido no  que se refere a: 
1.1 Reformular a antecâmara da cave, de modo a gara ntir o cumprimento 

das alíneas a) e b) do n.º 2 art.º 15º do Decreto L ei n.º 66/95, de 8 de Abril; 
1.2 Esclarecer o acesso à despensa do 3º piso do fo go 3B; 
1.3 Quarto no piso recuado, fogo 3  A de modo a cumprir com o disposto 

no art.º 66º do Regulamento Geral das Edificações U rbanas; 
2º Os lugares de estacionamento encravados devem fi car afectos à 

mesma fracção, aquando da constituição da Proprieda de Horizontal; 
3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias. 

** 

N.º2316/99 PROC.º N.º 198/98 - (fl - 41) 
De FRANCISCO JOSÉ PINTO DA SILVA FABIÃO, residente na Rua Cidade de 

Tokushima, Lote 16 – 1ºC, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura uma 
moradia, a levar a efeito no Largo de S. Pedro, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 
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1º Apresentar as necessárias correcções ao projecto  de arquitectura, de 
acordo com as condições impostas no parecer do Gabi nete de Reabilitação Urbana 
(do qual já foi dado conhecimento ao requerente); 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º O projecto de águas deverá contemplar o cumprime nto do art.º 22º 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 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

5º Antes de iniciarem os trabalhos deverão comunica r os serviços de 
Arqueologia da CML para efectuarem uma sondagem ao local. 

** 

N.º2317/99 PROC.º. N.º 234/98 - (fl. - 76) 
De VIRGILIO & OLIVEIRA LDA,  com sede na Rua Saint-Maur des Fossés, 

referente ao pedido de re-análise do projecto de arquitectura de um armazém destinado a 
material eléctrico, a levar a efeito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, deliberou, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/ 91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Out ubro, por: 

1º Falta de prévio emparcelamento das propriedades e as Certidões da 
Conservatória do Registo Predial não estarem válida s; 

2º Falta de autorização do co-proprietário; 
3º Termo de responsabilidade incompleto face à alín ea g) do anexo IV da 

Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro; 
4º Falta de projecto de segurança dado o tipo de ar mazenamento 

requerido, para consulta ao Serviço Nacional de Bom beiros; 
5º Estimativa errada face aos usos previstos, de ac ordo com o art.º 12º do 

Regulamento Municipal de Obras Particulares; 
6º Falta de estudo de tráfego de acordo com o n.º 2  do art.º 71º do 

Regulamento do Plano Director Municipal; 
Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do projecto e apresente 

elementos de modo a dar cumprimento aos motivos que  originaram a proposta de 
indeferimento, ficará o mesmo sujeito a nova consul ta da Junta Autónoma de 
Estradas. 

** 

N.º2318/99 PROC.º N.º 254/98 - (fl. - 180) 
De MÁRIO ARTUR BORGES DE OLIVEIRA, residente na Rua João Pereira 

Venâncio, n.º 103 – 1.º Frte., freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações de uma moradia, a levar a efeito no Lote 9 – Rego Travesso – Cruz d'Areia, 
freguesia de Leiria, que consta da introdução de uma cave. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Prever também a utilização em cave para garagem,  para além dos 
arrumos previstos, de acordo com o disposto no proc esso de loteamento; 

2º Prever a criação de antecâmara entre a cave e o r/chão, afim de garantir 
as correctas condições de higiene e salubridade, de  acordo com o disposto no art.º 
15º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias. 

** 

N.º2319/99 PROC.º. N.º 86/99 - (fl. - 15) 
De HÉLIA MARIA PEREIRA VIEIRA DUARTE,  residente na Rua da Base 

Aérea, n.º 55, freguesia de Amor, referente ao projecto de arquitectura de instalação de um 
estabelecimento de bebidas na fracção “B” do bloco situado no Lote 1 – Almuinha Grande, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/99, 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 Não é apresentada acta do condomínio autorizando  as obras e a 
alteração de uso que pretende efectuar, de acordo c om o previsto no art.º 1422º do 
Código Civil, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro; 

2º Não apresenta elementos de sobreposição a vermel ho e amarelo, de 
acordo com o estabelecido no art.º 26º do Regulamen to Municipal de Obras 
Particulares, já que os elementos apresentados e in dicados como existentes não 
correspondem aos constantes do processo destes serv iços, nomeadamente junto à 
porta de entrada; 

3º O projecto não cumpre com o disposto no Decreto Regulamentar n.º 
38/97, de 25 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, 
de 1 de Abril, relativamente a: 

3.1 Art.º 11º, no que se refere ao WC destinado ao pessoal, que deverá 
estar separado da zona destinada aos utentes e prev er vestiários para o pessoal; 

3.2 N.º 5 do art.º 12º não se encontrando a conduta  de evacuação de fumos 
indicada prevista no projecto da construção existen te, nomeadamente nos andares 
superiores (Processo de Obras n.º 2022/95); 

3.3 Anexo I: 
3.3.1 Não se encontra prevista zona de armazenagem;  
3.3.2 Não se encontra prevista dispensa do dia; 
4º Não é referido na memória descritiva o número de  lugares sentados e 

em pé. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 
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N.º2320/99 PROC.º N.º 94/99 - (fl. - 52) 
De MARTINS & GAMEIRO LDA,  com sede na Av. Marquês de Pombal, Lote 4 – 

R/C D.º em 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 4832, 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 34 – Loteamento de 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 4832, d e 27/05/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2321/99 PROC.º N.º 95/99 - (fl. - 55) 
De MARTINS & GAMEIRO LDA,  com sede na Av. Marquês de Pombal, Lote 4 – 

R/C D.º em 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 4827, 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 35 – S. Romão, freguesia de 
Pousos, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) d o 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 deliberaç ão tomada em 12/05/99, 
transmitida através do ofício n.º 4827, de 27/05/99 , desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2322/99 PROC.º N.º 136/99 - (fl - 76) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com sede com sede na Rua do Mato Grosso, n.º 316, freguesia de Azoia, 
acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada nos termos do CPA e, 
referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 83 - 
Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta às questões que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 10/09/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1º Apresentar projecto de arquitectura rectificado no que se refere a: 
1.1 Representar a totalidade das vias confinantes c om o lote, tanto na 

planta de implantação como no corte “AB”, indicando  afastamentos e cotas 
altimétricas; 

1.2 Corrigir as dimensões dos perfis das vias repre sentadas, de acordo 
com o previsto no loteamento; 

1.3 Reformular o alçado principal de forma a cumpri r o alçado tipo B2, 
conforme previsto no loteamento; 

1.4 Indicar nos elementos gráficos as áreas de todo s os compartimentos, 
conforme previsto nos art.ºs 5º e 6º do Regulamento  Geral das Edificações Urbanas; 
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1.5 Indicar no projecto a saída de ventilação das i nstalações sanitárias 
interiores; 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

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

4º Apresentar projecto da totalidade dos muros, par a efeitos de posterior 
licenciamento. 

** 

N.º2323/99 PROC.º N.º 187/99 - (fl. - 45) 
De EMIDIO DAS NEVES MAJOR,  residente na Rua Dr. Sá Carneiro – Vale 

Freixo - Espite, 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 5652, 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 unifamiliar, a levar a efeito no Lote 10 – Casais dos 
Matos, freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto n as alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 02/06/99, transmitida através do ofício n .º 5652, de 28/06/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2324/99 PROC.º N.º 216/99 - (fl - 53) 
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 5423, 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 18 – 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 5423, d e 16/06/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2325/99 PROC.º. N.º 239/99 - (fl. - 34) 
De JAIME PEREIRA FRANCISCO,  residente em souto do Meio, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia bifamiliar, a levar a 
efeito em Andrinos, 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  13/09/99, 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  41º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, considera-se que o projecto não se encontr a em condições de merecer 
aprovação, propondo-se o indeferimento ao abrigo do  disposto nas alíneas a), b) e d) 
do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei referido, pel os seguintes motivos: 

1º Não esclarecer quanto ao número de lugares de es tacionamento a 
garantir dentro da propriedade, face ao necessário cumprimento do Capitulo IV do 
Regulamento do Plano Director Municipal, sem descur ar as dimensões dos 
estacionamentos e da circulação, de acordo com o an exo II do mesmo Regulamento 
(de notar que a saída de veículos não poderá ser fe ita na plataforma da estrada); 

2º Não prever a pré definição da estrutura na cave,  afim de não interferir 
com a circulação nem com os estacionamentos; 

3º Incumprimento do art.º 34º (sentido de abertura das portas de saída) e 
art.º 47º (disponibilidades de água), de acordo com  o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

4º Incumprimento do art.º 12º (caminhos dentro dos pisos), art.ºs 13º e 19º 
(saída para o exterior), art.ºs 15º e 23º (falta de  câmara corta fogo na cave), art.º 16º 
(controlo do fumo nas escadas), art.º 17º controlo da poluição do ar nas câmaras 
corta fogo), art.º 18º (controlo do fumo nas câmara s corta fogo), art.º 26º (controlo da 
poluição de ar na cave), art.ºs 30º e 31º (controlo  de fumos na cave), alíneas a) e b) do 
n.º 1 do art.º 33º (meios de  primeira  intervenção ), art.º 45  (ralos de recolha), art.º 47º  
(câmaras retentoras) e falta de ventilações nas box es, de acordo com o Decreto Lei n.º 
66/95, de 8 de Abril; 

5º Não prever receptáculos postais de acordo com o Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro (deverão ter nomeadamen te a possibilidade de acesso do 
exterior e junto ao espaço público); 

6º Existirem janelas de compartimentos habitáveis q ue não cumprem os 
afastamentos laterais de acordo com o art.º 73º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, e ainda as mesmas nos alçados laterais, não cumprem os 
afastamentos de acordo com o Capítulo II do Titulo III do referido Regulamento; 

7º Na falta de Plano ou estudo de conjunto que supo rte a pretensão, não 
se considera aceitável a ocupação à estrema, quanto  ao seu enquadramento 
urbanístico. 

** 

N.º2326/99 PROC.º N.º 252/99 - (fl - 64) 
De GASMENFIL – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS LDA, com sede na 

Rua da Mata, n.º 109 – Padrão, freguesia de Pousos, acompanhado de elementos dando 
resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura 
um bloco habitacional, a levar a efeito no 1A – Quinta da Cascalheira - Marinheiros, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 10/09/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Reformular a cobertura do edifício do lado poent e de acordo com a 
volumetria proposta no loteamento, uma vez que não se encontra prevista cobertura 
em terraço; 
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2º Cumprir com os alinhamentos das construções prev istos no 
loteamento; 

3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
da cave, devendo os mesmos cumprir com o disposto n a legislação em vigor; 

4º Cumprir com o disposto no art.º 13º do Decreto L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, no caso de prever caminho de evacuação junto  à rampa de acesso de viaturas 
na cave; 

5º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal; ” 

6º Regularizar o processo de loteamento n.º 37/94, antes da emissão da 
licença, no que se refere à execução das infraestru turas da rede viária, face à 
deliberação tomada em 03/02/99. 

** 

N.º2327/99 PROC.º N.º 408/99 - (fl - 89) 
De RUI PEDRO CARDOSO DA MOTA E OUTRA, residente na Quinta de S. 

Bartolomeu, Lote 5 – 4.º D.º, freguesia de Leiria, acompanhado de elementos dando 
resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura 
uma moradia, a levar a efeito no Lote 34 da Urbanização Belo Horizonte, freguesia de 
Barosa. 

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 10/09/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1º A cota de soleira do edifício não poderá ser sup erior a 1,00m em 
relação ao arruamento no ponto médio da fachada, de vendo apresentar cortes 
esclarecedores face à topografia dos confinantes e do terreno natural com amarelos e 
encarnados; 

2º Apresentar projecto dos muros de vedação para po sterior 
licenciamento, devendo os mesmos acompanhar a topog rafia do terreno; 

3º a porta da antecâmara da cave deverá abrir no se ntido da saída da 
garagem por questões de segurança; 

4º Apresentar pormenorização indicando o sistema de  ventilação dos WC 
interiores, de acordo com o art.º 87º do Regulament o Geral das Edificações Urbanas; 

5º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo 
os mesmos cumprir com o disposto na legislação em v igor; 

6º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
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N.º2328/99 PROC.º N.º 429/99 - (fl. - 31) 
De JOSÉ DE JESUS DA SILVA, residente na Avenida Cidade de Maringá – 

Torre 2 – 6º A, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num estabelecimento, situado no Centro Comercial Lis – Rua Wensceslau de 
Morais, n.º 19, freguesia de Leiria, para estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, devendo na fase de licenciamento, no prazo de 180 
dias, apresentar o seguinte: 

- Projectos de especialidade incluindo projecto de isolamento acústico, 
de acordo com o Decreto Lei n.º 251/87, de 24 de Ju nho, Decreto Lei n.º 292/89, de 2 
de Setembro e Decreto Lei n.º 72/92, de 28 de Abril . 

** 

N.º2329/99 PROC.º N.º 469/99 - (fl. - 18) 
De CONSTRUÇÕES DUARTE SOARES & SOUSA LDA, com sede em Arroteia, 

freguesia de Souto da Carpalhosa, referente ao projecto de arquitectura de legalização de 
um telheiro e construção de muros de vedação no Lote 57 B - Loteamento de S. Romão, 
freguesia de Pousos. 

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

1º Revogar a deliberação tomada em 25/08/99, nos te rmos do art.º 138º do 
Código de Procedimento Administrativo; 

2º Notificar o requerente nos termos dos artigos 10 0º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo, de acordo com a inform ação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares, e que propõe o indeferimento da pretensão 
pelos motivos abaixo indicados: 

Após análise do processo relativo ao lote confinant e 57A, constante do 
processo n.º 470/99, à semelhança do processo em an álise da legalização de telheiro 
e construção de muros de vedação, verifica-se o seg uinte: 

1º A localização do telheiro previsto no presente p rojecto não se encontra 
de acordo com o loteamento, nomeadamente a planta d e síntese (página 336) 
aprovada pela deliberação tomada em 01/10/97; 

2º Não está definida a localização do telheiro no l ote 57A, pelo que a 
aplicabilidade dos artigos 111º e 113º do Regulamen to Geral das Edificações Urbanas 
está condicionada à localização do mesmo; 

3º O projecto não cumpre o art.º 114º do RGEU, no q ue se refere à 
emissão de fumo. 

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

Mais delibera informar, que para efeitos de posteri or legalização, deverá 
esta ser precedida de alteração ao loteamento. Caso  tenha enquadramento legal, com 
vista à compatibilização da pretensão com o actual loteamento, deverá prever sistema 
de exaustão / filtragem de fumos. 

Delibera ainda, dar conhecimento do teor da present e deliberação ao autor 
da reclamação a que se refere a Q. 38/99. 

** 
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N.º2330/99 PROC.º N.º 470/99 - (fl. - 17) 
De CONSTRUÇÕES DUARTE SOARES & SOUSA LDA, com sede em Arroteia, 

freguesia de Souto da Carpalhosa, referente ao projecto de arquitectura de legalização de 
um telheiro e construção de muros de vedação no Lote 57 A - Loteamento de S. Romão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/99, 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 Não está definida na planta de síntese do loteam ento aprovada pela 
deliberação tomada em 01/10/97, a localização para a implantação do telheiro neste 
lote; 

2º O projecto não cumpre o art.º 114º do Regulament o Geral das 
Edificações Urbanas, no que se refere à emissão de fumos. 

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

Mais delibera informar, que para efeitos de posteri or legalização, deverá 
esta ser precedida de alteração ao loteamento. Caso  esta tenha enquadramento legal, 
deverá prever sistema de exaustão / filtragem de fu mos. 

Delibera ainda, dar conhecimento do teor da deliber ação ao autor da 
reclamação a que se refere a Q. 38/99. 

** 

N.º2331/99 PROC.º N.º 476/99 - (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 6204, 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 5 – 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 6204, de 15/07/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2332/99 PROC.º N.º 477/99 - (fl - 48) 
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 6208, de 15/07/99, 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 de uma moradia, a levar a efeito no Lo te 6 – 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 30/06/99, transmitida através  do ofício n.º 6208, de 15/07/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2333/99 PROC.º N.º 535/99 - (fl. - 73) 
De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES,  residente na Rua de Porto de Mós, Lote 19 

– n.º 20 – Loja D – Urbanização Nova Leiria, freguesia de Marrazes, acompanhado de 
elementos em resposta à notificação efectuada nos termos do Código de Procedimento 
Administrativo, e referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na 
no Lote 84 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e concordando com a info rmação do Departamento de 
Obras Particulares em 10/09/99, delibera, por unani midade, indeferir a pretensão, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n º 250/94, de 15 de Outubro, uma 
vez que: 

1º O projecto não acompanha a topografia do terreno ; 
2º O corte apresentado não contempla a totalidade d as vias de 

confinantes com o lote, assim como os respectivos a fastamentos e cotas altimétricas, 
medidos de acordo com o previsto no loteamento, nom eadamente, os perfis previstos 
no projecto de rede viária; 

3º O alçado principal não coincide com o previsto n o loteamento, 
nomeadamente o alçado tipo B2 para moradias em band a; 

4º O projecto não cumpre o Regulamento Geral das Ed ificações Urbanas, 
relativamente a: 

4.1 Art.º 86º (comunicação entre instalação sanitár ia e sala); 
4.2 Art.º 87º (saída da ventilação da instalação sa nitária na cobertura); 
4.3 Art.º 70º (largura mínima do corredor); 
5º O projecto não cumpre o disposto no art.º 18º (e scada em leque), e n.º 

2 do art.º 28º (parede guarda fogo) do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro. 

** 

N.º2334/99 PROC.º N.º 656/99 - (fl. - 51) 
De JOAQUIM DA CRUZ,  residente em Cumeira, freguesia de Barreira, 

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 6559, de 21/07/99, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura da alteração de um estabelecimento com ercial (junção de fracções) e 
alteração do uso de uma garagem, pertencentes ao ed ifício do Centro Comercial 
Maringá, situado na Rua de S. Francisco, n.º 5, fre guesia de Leiria, 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 07/07 /99, transmitida através do ofício 
n.º 6559, de 21/07/99, desta Câmara Municipal. 
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N.º2335/99 PROC.º N.º 680/99- (fl. - 38) 
De MARIA FLORIPES FERREIRA DA COSTA DA SILVA,  residente na Rua do 

Jamboinho, n.º 1 – Vila Verde – Pombal, referente ao projecto de arquitectura de moradia, 
muro e churrasqueira, a levar a efeito no Lote 64 – 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  07/09/99, 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 Não cumpre os afastamentos previstos no loteamen to, nomeadamente 
ao eixo da via, medido do plano mais avançado da mo radia e exceptuando a escada; 

3º O corte apresentado não indica cotas altimétrica s e de soleira, que 
correspondam respectivamente, ao perfil da via e ao s pisos da moradia; 

4º A área bruta de construção do 1º piso excede o p revisto no 
loteamento; 

5º As escadas interiores de comunicação entre todos  os pisos, não 
cumprem o disposto no art.º 18º (escadas em caracol ), do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro; 

6º As escadas interiores de comunicação entre pisos , não cumprem o 
disposto nos art.ºs 15º e 45º (patamar intermédio),  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.º2336/99 PROC.º N.º 694/99 - (fl - 55) 
De MÁRIO JORGE VERÍSSIMO DA CUNHA FONSECA, residente na Praça 

Rodrigues Lobo, n.º 41, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição referente às 
condições de aprovação do projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito num 
edifício, situado na Praça Rodrigues Lobo, n.º 41, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e e concordando com 
a informações prestadas pelo Gabinete de Reabilitaç ão Urbana em 07/09/99 e 
Departamento de Obras Particulares em 10/09/99, del ibera, por unanimidade, eliminar 
o ponto n.º 1 da deliberação tomada em 30/06/99, ma ntendo-se as restantes 
condicionantes. 

** 

N.º2337/99 PROC.º N.º 741/99 - (fl - 35) 
De I.C.P. – INDÚSTRIA DE CARNES DE POMBAL, S. A.,  com sede na Zona 

Industrial da Formiga - 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 6595, de 
26/07/99, 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 de instalação de equipamento para lava gem de automóveis ligeiros, a 
levar a efeito na Estrada Nacional 109, n.º 780 – A lmuinha Grande, freguesia de 
Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) b) e  d) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 14/07/99, transmitida através do ofício n .º 6595, de 26/07/99, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º2338/99 PROC.º. N.º 759/99 - (fl. - 31) 
De ADELINO JORGE HENRIQUES,  residente em Salgueira de Cima, freguesia 

de Casal dos Bernardos, Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no Lote 10 – Urbanização Belmonte – 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  07/09/99, 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 cumpre a altura entre pisos previ sta no loteamento; 
3º O corte apresentado não indica cotas de soleira,  devendo estas ser 

medidas em valor absoluto, assim como também não in dica a cota altimétrica de perfil 
do arruamento, nem os afastamentos previstos no lot eamento; 

4º O projecto não é esclarecedor quanto a alteraçõe s da topografia, 
movimentos de terras e muros de suporte de terras, nomeadamente no limite tardoz 
do lote; 

5º Não está previsto no projecto porta da instalaçã o sanitária no 1º piso. 
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 art.º 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2339/99 PROC.º. N.º 934/99 - (fl. - 17) 
De ALCIDES VITORINO LÁZARO,  residente em na Rua de Santo António, n.º 

25 A, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um anexo destinado a 
garagem, a levar a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Gabinete de Reabilitação Urbana e Dep artamento de Obras Particulares 
em 10/09/99, e que propõe o indeferimento da preten são pelos motivos abaixo 
indicados, delibera, por unanimidade, notificar o r equerente nos termos dos artigos 
100º e 101º do Código de Procedimento Administrativ o: 
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Propõe-se o indeferimento ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que o  actual projecto impede o 
cumprimento dos art.ºs 73º e 75º do Regulamento Ger al das Edificações Urbanas, 
relativamente ao vão do nível térreo da habitação n a fachada sul, cuja correcta 
iluminação ficaria comprometida pela construção do anexo. 

** 

N.º2340/99 PROC.º N.º 962/99 - (fl. - 24) 
De MANUEL GAMEIRO JORGE, residente Gracieira Albergaria dos Doze, 

referente ao projecto de arquitectura uma moradia unifamiliar geminada, a levar a efeito no 
Lote 48 – Urbanização Belmonte I, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Reduzir a área de implantação de forma a dar cum primento ao previsto 
no loteamento e de acordo com a alínea S5 do art.º 3º do Regulamento do Plano 
Director Municipal; 

2º Prever antecâmara na garagem afim de garantir as  devidas condições 
de higiene e salubridade; 

3º Esclarecer a natureza dos muros a empregar na ve dação, quanto à sua 
estabilidade, assim como apresentar projecto de est abilidade nos troços onde se 
verifique necessidade de empregar muros de suporte de terras; 

4º Cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, relat ivamente à altura do 
muro na zona da escada exterior; 

5º A implantação dos muros de vedação, assim como a s suas fundações 
não devem exceder os limites do lote; 

6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

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

** 

N.º2341/99 PROC.º. N.º 1031/99 - (fl. – 21A) 
De MANUEL MALICIA DE SOUSA,  residente em Casal da Quinta, freguesia de 

Milagres, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito nas fracções “I” 
e “J” do bloco misto situado no Lote 13 – Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, para 
instalação de estabelecimento de bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  /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 Não é apresentada escritura pública relativa ao contrato de 
arrendamento, de acordo com o previsto na legislaçã o em vigor; 
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2º Não é apresentada declaração do proprietário, re ferindo a autorização 
das obras que se pretendem executar; 

3º Não é apresentada acta de condomínio autorizando  as obras e a 
alteração de uso que se pretende efectuar, de acord o com o previsto no art.º 1422º do 
Código Civil, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro; 

4º Considera-se que devem ser apresentados processo s autónomos para 
as duas utilizações previstas, não podendo igualmen te prever-se a ligação entre si 
dado que os usos não são compatíveis, nos termos do  disposto no Decreto 
Regulamentar n.º 38/97, de 25 de Setembro, com a re dacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

5º Tratando-se de um café/restaurante, o projecto n ão cumpre com o 
disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25 d e Setembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, de 1 de Abril, relativamente a: 

5.1 N.º 5 do art.º 12º devendo apresentar projecto de alteração 
relativamente à instalação de conduta de fumos, nom eadamente nos pisos 
superiores; 

3.3.1- Anexo I: 
3.3.2- Não se encontra prevista zona de armazenagem , cozinha e copa, 

instalações frigoríficas e despensa do dia; 
3.3.3- Não se encontra prevista a instalação de W.C . e vestiários para 

pessoal; 
4º Não é referido na memória descritiva o número de  lugares sentados e 

em pé; 
5º Não é apresentado projecto de segurança nos term os do disposto na 

Portaria n.º 1063/97, de 21 de Outubro; 
6º Não indica o sistema de ventilação dos W.C. inte riores, de acordo com 

o art.º 87º do Regulamento Geral das Edificações Ur banas; 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo e apresente 
elementos que venham dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, o processo carece ainda de parecer do Centro de Saúde e 
do Serviço Nacional de Bombeiros. 

Delibera ainda, dar conhecimento do teor da deliber ação ao condomínio do 
Lote 13 e ao Centro de Saúde, face à reclamação apr esentada (Queixa 46/99). 

** 

N.º2342/99 PROC.º. N.º 1090/99 - (fl. - 39) 
De SERAFIM GONÇALVES,  residente na Rua Alves Redol, n.º 13 – 2º Esq.º - 

Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no 
Lote 51 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/99, 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; 
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2º Não cumpre os afastamentos previstos no loteamen to, nomeadamente 
ao eixo da via medido do plano mais avançado da mor adia e exceptuando a escada e 
varanda; 

3º A área bruta de construção do 1º piso excede o p revisto no 
loteamento; 

4º A memória descritiva é insuficiente quanto à car acterização dos 
materiais, relativamente ao disposto no Decreto Lei  n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

5º A estimativa de custo não contempla o custo do t elheiro 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2343/99 PROC.º INF. N.º 204/98 - (fl - 37) 
De VITOFIL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA,  residente na Rua 

Principal, n.º 1760, freguesia de Bidoeira de Cima, 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 
3764, de 26/04/99, 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 pedido de 
viabilidade de construção de um edifício habitacion al e comercial, a levar a efeito na 
Rua dos Parceiros, freguesia de Parceiros, ao abrig o 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 14/04/99, transmitida através  do ofício n.º 3764, de 26/04/99, 
desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2344/99 PROC.º INF. N.º 232/98 - (fl. - 34) 
De MANUEL DA COSTA,  residente na Rua S. Lourenço, n.º 68, freguesia de 

Carvide, 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 2521, de 22/03/99, 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, a levar a efeito em Quin ta da Choisa, freguesia de Pousos, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  10/03/99, transmitida através do 
ofício n.º 2521, de 22/03/99, desta Câmara Municipa l. 

** 

N.º2345/99 PROC.º INF. N.º 7/99 - (fl - 19) 
De JOAQUIM MANUEL FERREIRA COSTA GUARDA,  residente em Ponte das 

Mestras, 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 4284, de 
13/05/99, 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 pedido de 
viabilidade de remodelação de uma moradia, situada em Ponte das Mestras, freguesia 
de Leiria, 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 21/04/99, 
transmitida através do ofício n.º 4284, de 13/05/99 , desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2346/99 PROC.º INF. N.º 52/99 - (fl – 6) 
De ADELINA CARREIRA PATRICIO, residente na Rua Cidade de Tokushima, 

n.º 16 – 3º Esq.º em Leiria, referente ao pedido de viabilidade de construção, a levar a efeito 
no Lote 14 – Urbanização Capuchos, freguesia de Leiria. 

Depois de analisada a petição do requerente e de ac ordo com as informações 
prestadas pelo Departamento de Obras Particulares e m 16/08/99 e Departamento de 
Urbanismo em 26/08/99, a Câmara, delibera, por unan imidade, informar que o lote em 
causa se encontra sujeito aos seguintes condicional ismos: 

1.1 Ocupação do Lote - 100%; 
1.2 Área coberta - 240 m2; 
1.3 Número de pisos - 1; 
1.4 Utilização - comércio; 
1.5 Área do lote 240m 2 coincidindo com a área de construção e com o 

desenho apresentado de implantação, correspondendo a um rectângulo de 24m X 
10m; 

2º A edificação deverá localizar-se junto ao passei o existente, prevendo a 
largura deste na frente do edifício com 2,20m; 

2.1 Prever a tardoz do edifício, passeio com uma la rgura de 1,5m (entre o 
parque infantil e o edifício), medição efectuada co m base nos 
elementos gráficos existentes no processo; 

2.2 Prever um afastamento de 6,00m entre o limite d o lote a poente e o lote 
existente já construído (lote 13), de acordo com os  elementos gráficos 
existentes no processo; 

3º A cércea máxima (e de acordo com o corte de conj unto da folha 51, 
embora não estando a mesma definida no loteamento),  não deverá ultrapassar 3,5m; 

3.1 A cota de soleira não deverá exceder 0.20m, de acordo com as 
características das construções existentes na zona;  

4º Não está proposta qualquer cave, a sua introduçã o implicará alteração 
ao loteamento, nos termos do art.º 36º do Decreto L ei n.º 448/91, de 29 de Novembro, 
com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 334/95, de  28 de Dezembro; 

5º Remeter ao requerente cópia da planta à escala 1 /1000 e 1/500 do 
actual levantamento aerofotogramétrico, com a simul ação do lote 14. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2347/99 QUEIXA. N.º 113/93 - (fl - 1) 
Acompanhada de uma INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO e 

de um Auto da Vistoria, referentes a uma casa de habitação em avançado estado de 
degradação, situada na Travessa dos Poços, n.º 1 em Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuado 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 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 c) do n.º 2 do art.º 51º do já cit ado Decreto Lei 100/84; 

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 e n.º 1 
do art.º 13º do Decreto Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro a Sr.ª Fernanda Manuela 
Pereira Marques, residente na Rua Bernardo de Olive ira Gordalina, n.º 29 – Pilada, 
freguesia de Marrazes, para no prazo de 60 dias, a contar da data da recepção da 
presente comunicação, tomar as medidas necessárias para solucionar as questões 
levantadas no referido Auto, do qual deverá ser dad o conhecimento; 

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 QUATRO 

N.º2348/99 PROC.º LOT. N.º 452/70 
De Faustino Rodrigues Manso e outro, acompanhado de uma informação do 

Departamento de Urbanismo em aditamento à sua informação de 28.7.99 referente ao 
requerido por ANTÓNIO MANUEL ROSA FERREIRA , residente na Av. da Liberdade nº1 
em S. Pedro de Moel. 

Assim, acrescenta-se que a alteração pretendida para o lote 19 dá origem a 
alteração ao alvará do loteamento, pelo que deverá também ser autorizada a emissão do 
respectivo aditamento. 

A Câmara depois de analisar o assunto, concordando com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 13.9.99 e, em aditamen to à deliberação de 11.8.99, 
delibera por unanimidade, autorizar a emissão do ad itamento ao alvará do loteamento 
em causa. 

** 

N.º2349/99 PROC.º LOT. N.º 48/93 (fl.610) 
De EMÍLIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS,  acompanhado de um 

requerimento anexando um esclarecimento quanto à interpretação da área de implantação 
aplicada no seu loteamento sito em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 30.8.99 delibera po r unanimidade, tomar 
conhecimento dos novos elementos apresentados e agu ardar o parecer pedido à 
Comissão de Coordenação da Região Centro, chamando no entanto a atenção que as 
varandas não podem exceder a largura dos passeios c onfinantes no caso dos 
edifícios, tendo o máximo de 1,20m. 

** 
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N.º2350/99 PROC.º LOT. N.º 21/94 (fl.149) 
De MANUEL MARQUES FERREIRA JÚNIOR,  residente em Chainça, 

solicitando a alteração no loteamento de Manuel Marques Ferreira Júnior sito em S. Romão, 
freguesia de Pousos, nomeadamente do número de lotes e respectivas áreas, número de 
fogos e áreas de implantação e construção, havendo também um aumento da área de 
cedência para utilização colectiva. 

Assim, o loteamento passa a ser constituído por 7 lotes para 8 fogos, 
enquadrando-se nos parâmetros do Plano Director Municipal. 

O aumento da área de construção para habitação é de 302m2. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.9.99 delibera po r maioria com a abstenção do 
Senhor Vereador Dr. José Alves aprovar a alteração pretendida, sendo a área de 
cedência para utilização pública de 148m2 (aumentan do 76m2 em relação ao 
estabelecido no alvará nº 837/97). 

Fica também condicionado ao pagamento de Esc. 443.5 20$00, como 
compensação por área não cedida para equipamento, t endo em atenção o aumento da 
área de construção proposta. 

Atendendo ao aumento de 1 lote e 1 fogo e também da  alteração do 
estacionamento e passeio, terão que ser apresentado s no prazo de 1 ano, os 
projectos das infraestruturas devidamente rectifica dos que inclua o arranjo do 
arruamento de acesso de acordo com as característic as a definir pela D.O.M., 
condicionados aos pareceres que vierem a ser emitid os pelos Serviços 
Municipalizados, Cenel e Telecom. 

** 

N.º2351/99 PROC.º LOT. N.º 6/97 (fl.639) 
Da firma EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em 

Pocejal – Vermoil, acompanhado de um requerimento anexando um esclarecimento 
referente à área de implantação no seu loteamento sito na Quinta do Seixal, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 30.8.99 delibera po r unanimidade, tomar 
conhecimento dos novos elementos apresentados e ped ir parecer à Comissão de 
Coordenação da Região Centro. 

** 

N.º2352/99 PROC.º LOT. N.º 28/96  
Da firma EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em 

Pocejal – Vermoil, acompanhado de uma informação da Divisão de Obras Municipais dando 
conhecimento que poderá ser efectuada a recepção definitiva das infraestruturas do 
loteamento sito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos, à excepção da zona verde a 
Norte, para a qual deve ser estabelecida uma Garantia Bancária. 

A empresa apresenta também um requerimento a folhas 324 do processo, 
anexando um esclarecimento referente aplicação da área de implantação do loteamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 7.9.99 delibera por  unanimidade, autorizar a 
recepção definitiva do loteamento em causa, à excep ção da zona verde a Norte, 
ficando esta garantida através de uma Garantia Banc ária no valor de Esc. 
1.750.000$00. 

Quanto ao requerimento apresentando referente à apl icação da área de 
implantação, a Câmara deliberou tomar conhecimento e pedir parecer à Comissão de 
Coordenação da Região Centro. 
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N.º2353/99 PROC.º LOT. N.º 25/97 (fl.353) 
De JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS,  residente na Rua da Torre nº110 em 

Bouça - Colmeias, acompanhado de um requerimento anexando um esclarecimento quanto 
à interpretação da área de implantação aplicada no seu loteamento sito em Brejo, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 9.9.99 delibera por  unanimidade, tomar 
conhecimento dos novos elementos apresentados e ped ir parecer à Comissão de 
Coordenação da Região Centro. 

** 

N.º2354/99 PROC.º LOT. N.º 16/98 (fl.73) 
Da firma J. CASEIRO – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LDª,  com sede 

na Rua 25 de Abril, n.º 37 em Gândara dos Olivais – Marrazes, em acompanhado de um 
requerimento solicitando a prorrogação do prazo estipulado pelo Código de Procedimento 
Administrativo, concedido pela deliberação camarária de 7.7.99 para apresentação de 
elementos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 8.9.99 delibera por  unanimidade, conceder o prazo 
de 60 dias, para apresentar elementos que possam ob star aos motivos que estiveram 
na base da proposta de indeferimento do projecto do  loteamento em causa. 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

N.º2355/99 PROC.º LOT. N.º 17/98 (fl.71) 
De DOMINGOS DA SILVA MENINO DE CARVALHO,  residente na Rua da 

Cerveira em Marrazes, em acompanhado de um requerimento solicitando a prorrogação do 
prazo estipulado pelo Código de Procedimento Administrativo, concedido pela deliberação 
camarária de 7.7.99 para apresentação de elementos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 8.9.99 delibera por  unanimidade, conceder o prazo 
de 60 dias, para apresentar elementos que possam ob star aos motivos que estiveram 
na base da proposta de indeferimento do projecto do  loteamento em causa. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO IN TEGRADO DE 
BAROSA (9) T – 31/99. 
N.º2356/99 Nos termos do artº 108 do Dec.-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma J. CARREIRA SOARES, S.A. 

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

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato. 

** 

AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA (9) T – 81 /99. 
N.º2357/99 Nos termos do artº 108 do Dec.-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma VIRGILIO DE SOUSA LEAL. 

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

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato. 

** 

RECONSTRUÇÃO DE CAMPOS DESPORTIVOS NA ESCOLA C + S DE MACEIRA LIS 
(9) T – 185/98. 
N.º2358/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 703.000$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 703. 000$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à J. CARREIRA SOARES, CONSTRUÇÕES, AS.  

** 

EXECUÇÃO DA VIA DE ACESSO DE PERNELHAS AO NOVO CEMI TÉRIO DE 
PARCEIROS – 2ª FASE. (9) T – 64/93. 
N.º2359/99 Pela firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A., e confirmado pela D.O.M. foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante ao Auto de Medição 
N.ºs 1 e 2 da obra supra, no valor total de 1.747.009$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. delibera por unanimidade, aprovar e autoriza r o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 1.747.009 $00 + IVA 

** 
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REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-MERCADO DE SANTANA -  LEIRIA. (9) T – 217/97. 
N.º2360/99 Presente uma informação da Comissão de Análise de Propostas referente ao 
assunto em epígrafe, acompanhada de uma minuta de adenda ao contrato inicial n.º 16/99 
de 30 de Junho para aprovação, a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a firma 
SOCOLIRO – CONSTRUÇÕES, S.A.. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1- Aprovar a minuta de adenda ao contrato inicial n .º 16/99 de 30 de 

Junho de 1999 da empreitada supra referida; 
2- Autorizar a celebração da respectiva adenda ao c ontrato inicial. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

PEDIDO DE CEDÊNCIA – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA  QUÍMICA, 
FARMACÊUTICA, PETRÓLEO E GÁS DO CENTRO, SUL E ILHAS  
N.º2361/99 Presente o ofício do SINQUIFA, que solicita a cedência de uma sala nas 
instalações dos Bombeiros Municipais de Leiria para a realização de uma reunião no 
próximo dia 22 do corrente mês. 

 A Câmara depois de analisar o assunto, delibera, po r unanimidade, 
autorizar a cedência do Ginásio dos Bombeiros Munic ipais de Leiria, para a realização 
da reunião no dia 22 de Setembro de 1999 das 10;00 às 17,00 horas. 

** 

PEDIDO DE CEDÊNCIA – PARTIDO POPULAR (DA)17-2 
N.º2362/99 Presente o ofício do PARTIDO POPULAR - Distrital de Leiria , onde solicita ao 
abrigo da Lei Eleitoral a cedência do espaço do Jardim Luís de Camões para a realização 
de uma Festa/Comício, a realizar no próximo dia 05 de Outubro. 
 Solicita ainda a cedência de um palco com cobertura, bem como a baixada 
eléctrica para o referido espaço. 

 Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, autorizar a 
cedência do Jardim Luís de Camões para a realização  da Festa/Comício, no próximo 
dia 05 de Outubro de 1999. 

** 

PROCESSO N.º 18-3 RELATIVO AO PEDIDO DE INSTALAÇÕES  PARA A ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE SURDOS – DELEGAÇÃO DE LEIRIA 
N.º2363/99 Presente o ofício da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDOS – 
DELEGAÇÃO DE LEIRIA, datado de 19-07-1999, através do qual solicita a cedência de um 
espaço que lhe permita a concretização das suas actividades. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto referido em epígrafe, delibera, por 
unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. º 137.º do Código do Procedimento 
Administrativo ratificar a proposta de revogação da  deliberação de 08-02-1995 
constante do ofício com a referência GAP/99 – 9528.  
 Mais delibera, devido à inutilidade da referida de liberação por falta de 
interesse dos requerentes, ao abrigo do disposto na  alínea b) do n.º 2 do art.º 140º do 
Código do Procedimento Administrativo, revogar a de liberação tomada em 08-02-
1995, sem prejuízo de encontrar uma alternativa par a instalação da sede social da 
Associação. 
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PEDIDO DE SUBSÍDIO – GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO TE LHEIRENSE – 
TELHEIRO – MACEIRA LIS 
N.º2364/99 Presente o ofício do GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO TELHEIRENSE – 
TELHEIRO – MACEIRA LIS , através do qual solicita apoio para a realização “1.ª Expoave 
99” a realizar nos dias 2, 3, 4 e 5 de Outubro de 1999. 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do De creto-Lei n.º 100/84, de 29 de março, 
com as alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12  de Junho, um subsídio de 
150.000$00 ao Grupo Cultural e Desportivo Telheiren se. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º2365/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a quinze de Setembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 145.267.343$00 sendo de Operações 
Orçamentais 82.767.576$00 e de Operações de Tesouraria 62.499.767$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

LIMPEZA DE EDIFÍCIO DO TURISMO DE MONTE REAL – COMP ARTICIPAÇÃO PARA A 
LIMPEZA (2)  
N.º2366/99 A limpeza do edifício do Posto de Turismo de Monte Real foi feita até ao ano de 
1998 em horário extra-laboral. Os custos daí resultantes eram directamente suportados pela 
Junta de Freguesia de Monte Real, com o apoio da Câmara, mediante um compromisso 
assumido entre as duas autarquias e a Comissão Regional de Turismo. Relativamente ao 
ano de 1998 cabe à Câmara Municipal suportar um co-financiamento de 170.000$00. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, atribuir à Junta 
de Freguesia de Monte Real o apoio financeiro de 17 0.000$00 para co-financiamento 
das despesas com a limpeza do Posto de Turismo e au torizar o respectivo 
pagamento. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – TELECEL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A  .(TL)24-16 
N.º2367/99  Presente o pedido da Firma TELECEL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A  ., 
com sede na Rua Tomás da Fonseca, Centro Empresarial Torres de Lisboa, Torre A – 14º 
Piso, Lisboa, a solicitar a colocação de reclame luminoso nas suas instalações sitas na Av. 
Heróis de Angola, Nº 117 – Leiria. 

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

** 
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PUBLICIDADE – LOJA DAS CASAS  - SOCIEDADE DE MEDIAÇ ÃO IMOBILIÁRIA, 
LDª.(TL)24-16 
N.º2368/99 Presente o pedido da Firma LOJA DAS CASAS – SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA, LDª ., com sede na Av. Dr. José Henriques Vareda, Ed. ParqueSol, Loja G, 
Marinha Grande, a solicitar autorização para colocação de Painéis na fachada das suas 
instalações sitas na Rua Vale de Lobos, Nº.33, r/c D.º, Guimarota – Leiria. 

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

** 

PUBLICIDADE – INTERCORTES – ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGª, 
REPRESENTAÇÕES, LDA. (3)24-16 
N.º2369/99  Presente o pedido da Firma INTERCORTES – ESTUDOS E PROJECTOS DE 
ENGª, REPRESENTAÇÕES, LDA ., com sede na Av. do Lis, lugar e freguesia de Cortes, a 
solicitar autorização para colocação de reclamo luminoso nas suas instalações sitas na 
Praça Rodrigues Lobo, 41 – Leiria. 

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

** 

ALVARÁS DE LICENÇA SANITÁRIA (3)24-1  
N.º2370/99 Presente a relação de Alvarás de Licença Sanitária concedidos, averbados e 
indeferidos por despacho da Sr.ª. Presidente. 

RELAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA SANITÁRIA 
 

CONCEDIDOS OU AVERBADOS POR DESPACHO DA PRESIDENTE DA CÂMARA  
 

REUNIÃO CAMARÁRIA DE : 99.09.15  
 
 

 
DATA DO 

DESPACHO 

 
Nº DO  

ALVARÁ 
 

 

REQUERENTE 

 
ESTABELECIMENTO E 

LOCALIZAÇÃO 

 
NATUREZA 
DO PEDIDO 

 

DESPACHO 

99.06.30 3855 Diamantino Ferreira 
Carpalhoso 

        “SUINICULTURA” 
Vale das Cavadas-Caranguejeira 

Concessão Deferido 

99.06.30 3856 Maria Albina Lopes 
Almeida da Silva 

        “MINI-MERCADO” 
Rua Nova, 131,Serra Porto d’Urso, 
Monte Real 

Concessão Deferido 

99.06.21 1150 José da Silva Pereira                   “CAFÉ” 
R. Estrada de Fonte Cova, 58, 
Monte Redondo 

Averbmt.o Deferido 

99.07.08 3666 Pedro José Pereira 
da Silva 

                   ”CAFÉ” 
Avenida Marquês de Pombal , 
Leiria 

Averbmt.o Deferido 

99.06.29 2637 APP – Agrupamento 
Produtores 
Pecuários, S.A. 

       “POCILGA-PECUÁRIA” 
Charneca – Boavista 

Averbmt.o Deferido 
 

       99.08.16 3857 Eduardo da Costa e 
Silva 

          “SUINICULTURA” 
Pedregoso/Raso – Amieira, 
Regueira de Pontes 

 

Concessão Deferido 
 

 
      99.08.16 

 
     3858 

Frutimanas-Comerc. 
Géneros Alim., Lda. 
Lda.  

         “MINI-MERCADO” 
Urbaniz. Nova Leiria,L.69,Loja C, 
Almuinha Grande - Marrazes 

Concessão Deferido 

      99.08.16 P.13-TL-
24/1/99 

Oliveira & Olegário, 
Lda 

          “MERCEARIA” 
R. Cónego Lacerda,Lt.65,c/v, 
Quinta da Matinha - Marrazes 

Concessão Indeferido 
 

 
      99.08.16 P.14-TL- 

24/1/99 
Oliveira & Olegário, 
Lda. 

                “TALHO” 
R. Cónego Lacerda,Lt.65,c/v, 

Concessão Indeferido 
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Quinta da Matilha – Marrazes 

      99.08.16 1630 Supermercados 
Casaleiro, S. A. 

          “MERCEARIAS” 
Rua Miguel Torga e antiga fábrica 
De papel, Lt.3,r/c,dt.º,Leiria 

Averbmt.o 
 

Deferido 

99.08.13 1651 Supermercados 
Casaleiro, S. A . 

                “TALHO” 
Rua Miguel Torga e antiga fábrica 
De papel,lt.3,r/c,dt. - Leiria 

Averbmt.o Deferido 
 

99.08.13 1740 Maria José Carreira 
Bento Torres 

                  “CAFÉ” 
Cumeira – Barreira 

Averbmt.o Deferido 

99.08.16 3859 Euclides Gomes 
Ribeiro 

              “PECUÁRIA” 
Lagoa – Venda – Maceira 

Concessão Deferido 

99.08.16 3860 Magavieira-  
Cabeleireiros, Ld. 

          “CABELEIREIRO” 
R. Anzebino Cruz  Saraiva,316,L.1, 
Letra N – Marrazes 

Concessão. Deferido 

99.08.16 3861 Maria Júlia Santos 
Neves 

          “CABELEIREIRO” 
R. Santa  Catarina da Serra, 15,r/c, 
Santa Catarina da Serra 

Concessão Deferido 

99.09.06 3862 Manuel Moreira 
Carvalho 

 “ESTÁBULO DE VACAS       
LEITEIRAS” 

 Casal da Quinta - Milagres 
 

Concessão Deferido 

 

A Câmara tomou conhecimento 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITO ESPECIAL Nº 11 – E SCOLA DO 1º CEB DE 
MONTE REDONDO – CONCURSO LIMITADO – ANO LECTIVO 199 9/2000 - DE 15-3 
N.º2371/99 Presentes as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 
apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 
1999/2000, que são do seguinte teor: 

“A C T A 

Aos catorze dias do mês de Setembro do ano de mil novecentos e noventa e 
nove, nesta cidade de Leiria e Edifício dos Paços do Concelho, pelas dez horas e quarenta 
e cinco minutos, reuniu a Comissão para Abertura de Propostas nos Concursos para 
Locação, Prestação de Serviços e Aquisição de Bens e Serviços, constituída pelos 
Senhores: 

MARIA MANUELA BAPTISTA VIEIRA, Assistente Administrativo Principal, em 
substituição de Veríssima M.ª Soares O. G. Gonçalves - Presidente. 

ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS MARTO, Assistente Administrativo 
Principal, em substituição de M.ª Manuela B. Vieira. 

MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA PORTO RAMOS MARTINS DIAS, Chefe de 
Repartição. 

a fim de se proceder à abertura de propostas para o TRANSPORTE DE ALUNOS durante 
o ANO LECTIVO 1999/2000 - CIRCUITOS ESPECIAIS - , conforme concurso limitado 
aberto para o efeito. 
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Na presença do Senhor José António Mendes, procedeu-se à abertura das 
propostas dos concorrentes abaixo mencionados apresentando os seguintes valores: 

Nº 11 - ESCOLA DO 1º CEB DE MONTE REDONDO 

Localidades: Braçal e Santo Aleixo - Monte Redondo 

ADELINO PEREIRA VIVA ............................................... 1.150$00/Dia 

JOSÉ ANTÓNIO MENDES 2.499$00/Dia 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propostas apresentadas, a 
Comissão reuniu em sessão reservada e deliberou ADMITIR os dois concorrentes: 

Não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público 
encerrando os trabalhos. 

TRANSPORTES ESCOLARES - CIRCUITO ESPECIAL Nº 11 
ANO LECTIVO 1999/2000 

- ANÁLISE DE PROPOSTAS - 
RELATÓRIO 

Aos catorze dias do mês de Setembro do ano de mil novecentos e noventa e nove, 
pelas onze horas e trinta minutos, reuniu no Edifício dos Paços do Concelho, a Comissão de 
Análise de Propostas nos Concursos para Locação, Prestação de Serviços e Aquisição de 
Bens e Serviços, nomeada por deliberação da Câmara Municipal de Leiria de 27/01/99, para 
proceder à apreciação das propostas admitidas no concurso supra referido, constituída 
pelos Senhores: 

- DR. SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director de Departamento de 
Administração Geral; 

- MARIA MANUELA BAPTISTA VIEIRA, Assistente Administrativo Principal; 

- MARGARIDA ROSA DE OLIVEIRA PORTO RAMOS MARTINS DIAS, Chefe de 
Repartição. 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada pela 
Comissão de Abertura de Propostas, na qual se conclui que os dois concorrentes presentes 
ao concurso foram admitidos. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro e Portaria nº 766/84, de 
27 de Setembro, - esta Comissão propõe Adjudicar o circuito nº 11 ao concorrente 
ADELINO PEREIRA VIVA pelo valor de 1.150$00/Dia 

A adjudicação deste circuito é feita com base no nº 3.5 da Portaria nº 766/84, de 
27 de Setembro, ou seja, por apresentar o mais baixo preço.” 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com o proposto no 
relatório da comissão de análise acima transcrito, delibera, por unanimidade, 
adjudicar o circuito especial n.º 11 ao concorrente  Adelino Pereira Viva pelo valor de 
1.150$00/dia 

Mais delibera, por considerar urgente, dispensar a audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar t.º 103º do Código do Procedimento 
Administrativo (C.P.A.), alterado com a nova redacç ão dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31 de Janeiro. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CONCURSO LIMITADO – ESCOLA EB 2, 3 DE JOSÉ 
SARAIVA – LEIRIA – ANO LECTIVO 1999/2000 
N.º2372/99 Retirado. 

** 
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NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2373/99 Presente o ofício do NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA , datado de 
99.09.09, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia (37 lugares) para 
apoio ao 1º Torneio Internacional de futebol 5. 

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

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PEDIDO DE ARRENDAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO SI TA EM 
MORREALEIRA – CARREIRA, POR MANUEL DOS SANTOS CARRE IRA 
N.º2374/99 Presente um pedido de arrendamento de uma parcela de terreno pertença do 
Município, com a área de 3490 m2, prédio inscrito ma matriz predial rústica sob o n.º 23386 
da Freguesia de Carreira, que veio à posse da Câmara Municipal, por testamento de José 
Duarte Rolo. Presente também parecer da Junta de Freguesia de Carreira, que informou 
que o valor praticado na zona por m2 é de 4$00 e que não vê inconveniente no 
arrendamento. 

 A Câmara, analisado o processo, delibera por unanim idade, proceder ao 
arrendamento mediante o pagamento da renda anual de  (3940 m2 x 4$00 = 15.760$00 
quinze mil setecentos e sessenta escudos). 

** 

VENDA DE UMA CASA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO DAS ALMOIN HAS – MARRAZES 
A LAURA DA TRINDADE LIMA.  
N.º2375/99 Por deliberação de Câmara  de 24 de Março último, foi deliberado solicitar á 
Comissão de Avaliação que trabalha junto da 2.ª Repartição de Finanças do Concelho de 
Leiria, para proceder nos termos do Dec.– Lei 310/88 de 5 Setembro, à avaliação da casa 
n.º 3, tendo a referida Comissão de Avaliação atribuído o valor de 1.050.000$00 ( um 
milhão e cinquenta mil escudos ). 

A Câmara, após apreciação do processo, delibera, po r unanimidade, 
concordar com o valor da avaliação e proceder à con stituição do direito de 
superfície sobre uma parcela de terreno com a área total de 108,70 m 2, inscrita na 
matriz predial urbana sob o n.º 3153, que faz parte  do prédio descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial com o n.º 3224, e à venda da casa de habitação n.º 
3, sita na Rua Infante D. Henrique, que se encontra  implantada nessa parcela de 
terreno a Laura da Trindade Lima, ao abrigo da alín ea d) do n.º 1 do art.º 51 do 
Decreto–Lei 100/84 de 29 de Março, na redacção que lhe foi dada pela Lei 18/91 de 12 
de Junho, pelo valor de 1.050.000$00 (um milhão e c inquenta mil escudos), nas 
seguintes condições: 

1. A Câmara atribui à constituição do direito de su perfície sobre a 
parcela de terreno ( área de implantação da casa de  habitação n.º 3 e respectivo 
logradouro ) o valor de 10% do valor total da venda  de acordo com a deliberação de 
Câmara de 84-06-15, 100.500$00 ( cem mil e quinhent os escudos ) e à casa n.º 3 o 
valor de 949.500$00  (novecentos e quarenta e nove mil e quinhentos escudos) o que 
perfaz 1.050.000$00 ( um milhão e cinquenta mil esc udos ); 

2. O prazo de cedência do direito de superfície é d e setenta anos, 
podendo ser prorrogado por igual período de tempo, se nisso estiverem de acordo a 
proprietária e os superficiários. No caso de qualqu er das partes querer evitar a 
prorrogação deve avisar o outro contratante com a a ntecedência de um ano, em 
relação ao prazo de cedência; 
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3. Se for a Câmara a não desejar a prorrogação, fic a abrigada a pagar 
aos superficiários, o valor das benfeitorias que no  terreno estiverem construídas 
sendo o preço fixado por árbitros, um da nomeação d a proprietária outro dos 
superficiários, e o terceiro árbitro nomeado pelo r espectivo Juiz de direito da 
Comarca de Leiria, a quem a Câmara solicitará a nom eação; 

4. Se forem os superficiários a não querer que a pr orrogação se opere, 
poderá a Câmara obter a reversão do terreno, pagand o o valor por que vendeu a 
casa; 

5. O preço da cedência é pago por uma só vez, no ac to da outorga da 
Escritura, conjuntamente com o preço da casa vendid a; 

6. No terreno só poderão ser efectuadas as obras que a  Câmara 
Municipal autorizar com licença administrativa, tal  como se o terreno constituísse 
propriedade plena dos superficiários;  

7. O direito de superfície pode ser penhorado, arre stado, hipotecado, 
sem que a Câmara tenha o direito de ser opor; 

8. O direito de superfície é transmissível por acto  entre vivos ou por 
sucessão renunciando a Câmara , no primeiro caso, a o direito de preferência; 

9. A transmissão por acto entre vivos, quer da casa  vendida, quer do 
direito de superfície cedido, só é permitida decorr idos que sejam vinte anos a contar 
da data da Escritura. 

Mais delibera, por unanimidade, enviar ao 2.º Cartó rio Notarial de Leiria 
os documentos necessários para a celebração da Escr itura.  

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

CENEL – COMPARTICIPAÇÃO POR ESTABELECIMENTO DO RAMA L – SILVAIS – 
POCARIÇA 
N.º2376/99 Em resposta à nossa telecópia com o registo 6786, a CENEL envia o orçamento 
do ramal para a Rua dos Silvais, no valor de 546 668$00, que inclui o IVA.  

A Câmara delibera, por unanimidade, aceitar o orçam ento apresentado pela 
CENEL e manda pagar o valor correspondente.  

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

GEMINAÇÕES –EXPOSIÇÃO ARTES MULTIPLICATA 
N.º2377/99 A Exposição “Arte Multiplicata”  que a Câmara Municipal de Leiria levou a 
Rheine em Maio/99, em parceria com o Kulturforum/Câmara de Rheine, teve um Orçamento 
global de 22.630 D.M., cabendo ao Kulturforum e à C.M.L. suportar em partes iguais o valor 
de 6.000D.M. 

Para honrar esse compromisso a Comissão de Geminações propõe que se 
pague o valor de 300.000$00 para esse efeito. 

Este montante deverá ser pago ao Teatro José Lúcio da Silva que foi a Entidade 
que adiantou as verbas já gastas. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por, unanimid ade, mandar 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de 300.000$00, referente às 
despesas já gastas com a exposição “Arte Multiplica ta”. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

SOLIDARIEDADE COM TIMOR 
N.º2378/99 Presente a proposta que abaixo se transcreve: 

“SOLIDARIEDADE COM TIMOR 

Passados os tristes acontecimentos a que o mundo tem assistido e que geraram 
uma intensa solidariedade no País e no nosso Concelho, a cujas iniciativas a Câmara 
Municipal se associou, é tempo de pensar em novas acções. 

A urgência de todos conhecida, de apoio à satisfação das necessidades básicas 
das pessoas e à futura reconstrução de um país novo, propõe-nos novos desafios e novos 
gestos de solidariedade. 

Assim a Câmara Municipal de Leiria delibera: 
1- Atribuir o nome de Timor Loro Sae a uma rua ou praça de Leiria, a definir 

pela Comissão de toponímia. 
2- Cooperar activamente na iniciativa da ANMP, nas várias fases anunciadas 

na resolução sobre Timor, de 14 de Setembro de 1999, que se anexa. 
3- Transferir para a ANMP a quantia de 1000 contos, em cumprimento da 

resolução do ponto 2, para ajuda imediata humanitária. 
4- Estudas formas de apoio a Timor, nomeadamente através de uma eventual 

geminação.” 

A presente proposta, que foi apresentada pelo Senho r Vereador Dr. Vitor 
Lourenço e sofreu algumas alterações durante a disc ussão, foi aprovada por 
unanimidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

APOIO À INVESTIGAÇÃO 
N.º2379/99 Pelos Senhores Vereadores do PS foi presente a proposta que abaixo se 
transcreve: 

“Ao aproximar-se o novo milénio, entre as diversas iniciativas comemorativas a 
promover, também a Câmara de Leiria deve encarar o avanço da investigação nas diversas 
áreas do conhecimento, como prioridade no incentivo às novas gerações, tanto mais que a 
dinâmica do concelho e em particular dos seus técnicos, estudantes e professores o 
justificam, fazendo passar por aí também uma das “âncoras” para a modernidade e para 
uma intelectualidade ousada e optimista com o futuro da Humanidade em geral e da nossa 
região em particular. 

Assim, e para garantir a transparência de apoios a dar pela edilidade, os 
vereadores socialistas entendem que a Câmara deve fazer um esforço que, sendo 
simbólico, não se fique apenas por aí e propõem: 

1- Atribuição, anualmente, de quatro bolsas para apoio à investigação, a partir 
de Janeiro do ano 2000, destinadas a trabalhos cujo núcleo temático central incida sobre 
aspectos do concelho de Leiria; 

2- Estando já aprovado por este Executivo o lançamento de um prémio 
literário, entende-se que as outras áreas de interesse primordial para o concelho de Leiria 
são constituídos pelos seguintes grupos: 

a) Ambiente, Economia, Gestão, Biologia e Geologia; 
b) Sociologia, Antropologia, História, Psicologia e Arqueologia. 
Serão assim afectas duas bolsas a cada um destes grupos indicados; 
3- As mensalidades a pagar para apoio da investigação serão de 100.000$00, 

sem exigências de exclusividade. No primeiro ano de cada mandato autárquico deverão ser 
actualizados estes montantes, se isso se justificar; 
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4- Poderão ainda os bolseiros ser ressarcidos de despesas extraordinárias 
devidamente fundamentadas, conforme estipulado em regulamento; 

5- A atribuição das bolsas será concretizada mediante planos de trabalho que 
indiciem elevado mérito e que serão apreciados por um júri especializado. Cada uma das 
bolsas terá a vigência de um ano, prorrogável extraordinariamente por períodos de três 
meses até um máximo de dois anos, nos casos devidamente justificados; 

6- Os necessários regulamentos, cujos projectos deverão ser elaborados pelo 
Sr. Vereador Dr. Acácio de Sousa, deverão ser aprovados nos próximos 15 dias, a fim de 
permitirem candidaturas em tempo útil para a atribuição das bolsas a partir do próximo mês 
de Janeiro.” 

Analisada a proposta apresentada e depois de sofrer  algumas alterações, a 
Câmara aprova por unanimidade a proposta final acim a transcrita.  

** 

Nos termos do artigo 19.º do Código do Procedimento  Administrativo a 
Câmara delibera, por unanimidade, analisar ainda os  seguintes assuntos: 

- ALTERAÇÃO N.º 15 AO ORÇAMENTO 1999 
- ALTERAÇÃO N.º 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES 1999 
- AVALIAÇÃO DO MOINHO DOS CANIÇOS – APRESENTAÇÃO DE 

CONTRAPROPOSTA PARA AQUISIÇÃO 
- PEDIDO DE CEDÊNCIA – CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA 

** 

ALTERAÇÃO N.º 15 AO ORÇAMENTO 1999 
N.º2380/99 Presente a 15.ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 225.250 contos. 

A Câmara delibera por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista, aprovar a presente proposta de alteração. 
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** 

ALTERAÇÃO N.º 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES 1999 
N.º2381/99 Presente a 13.ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 205.500 contos. 

A Câmara delibera por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista, aprovar a presente proposta de alteração. 

** 

AVALIAÇÃO DO MOINHO DOS CANIÇOS – APRESENTAÇÃO DE C ONTRAPROPOSTA 
PARA AQUISIÇÃO 
N.º2382/99 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente o Relatório de 
Avaliação do Moinho dos Caniços, acompanhado de uma informação do Departamento de 
Planeamento de Reabilitação Urbana que abaixo se transcreve: 

“1- Face à proposta que os proprietários apresentaram à Câmara para venda do 
Moinho dos Caniços pelo montante de 50.000 contos, torna-se necessário apresentar uma 
contraproposta fundamentada. 

2- O Relatório de Avaliação, elaborado por unanimidade de três peritos, um em 
representação da família proprietária, outro cooptado por esta e pela Câmara, estabeleceu 
intervalos de valores para: 

- Terreno com construção implantada: 30.000$/45.000$ por m2 
- Logradouro: 15.000$/22.500$ por m2. 

As partes interessadas aceitaram os critérios para avaliação. 

3- O valor de avaliação estabelecido no Relatório dos três peritos foi de 40.212 
contos; o valor de venda proposto pelos proprietários é de 50.000 contos. 

4- Na elaboração de uma contraproposta a apresentar pela Câmara poderão 
ser considerados montantes compreendidos nos intervalos estabelecidos para o valor de m2 
do terreno com construção e de logradouro e, na nova base, recalculado o valor do imóvel: 
logradouro 22.500$00/m2; terreno de edifício área fechada 45.000$00/m2. 
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5- Assim, e tendo presente o ponto 4 – cálculo do valor do imóvel (Relatório de 
Avaliação), passa-se a estabelecer, com base naqueles valores máximos, os montantes dos 
seguintes pontos do Relatório de Avaliação: 

4- Terreno 
4.2.1- de logradouro 

320 m2 x 22.500$00  = 7.200.000$00 
4.2.2- de edifícios – área fechada 

407 m2 x 45.000$00  = 18.315.000$00 

Total destes dois itens = 25.515.000$00 

Valor do Relatório de Avaliação = 20.062.000$00 

Diferencial 0 + 5.453.000$00 

6- Valor de avaliação para efeito de apresentação de uma contraproposta: 
 40.212.000$00 + 5.453.000$00 = 45.665.000$00 
7- Proposta de valor de contraproposta a apresentar pela Câmara para 

aquisição do Moinho dos Caniços (arredondamento): 
 45.000.000$00 (quarenta e cinco milhões de escudos).” 

A Câmara depois de analisar a informação acima tran scrita, e concordando 
com a mesma, delibera, por unanimidade, apresentar aos proprietários como 
contraproposta para aquisição do Moinho dos Caniços  o valor de 45.000.000$00. 

** 

PEDIDO DE CEDÊNCIA – CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UN ITÁRIA 
N.º2383/99 Presente o ofício da COMISSÃO COORDENADORA DISTRITAL DE LEIRIA 
DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA , onde solicita a cedência de espaço na ex-
Agência do Banco de Portugal ou na Biblioteca Municipal para apresentação do Programa 
Eleitoral para o Distrito de Leiria nas próximas eleições legislativas, no dia 15 de Setembro, 
entre as 18.00 horas e as 20.00 horas. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho da Senhora 
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, que autor izou a cedência gratuita de 
espaço na Biblioteca Municipal para o dia 15 do cor rente mês entre as 18.00 horas e 
as 20.00 horas. 

** 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

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

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 
 


