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ACTA N.º 35 
Aos oito 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: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG. 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. 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQTº. 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. 

** 

O Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO chegou eram dezasseis horas e 
cinco minutos, estando a reunião na deliberação N.º 2255/99. 

** 

O Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO , saiu da reunião eram dezassete 
horas e dez minutos, depois da discussão e votação da deliberação N.º2299/99. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.09.01., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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N.º2254/99 Antes de ser dado início à ordem de trabalhos o Sr. Vereador DR. JOSÉ DA SILVA 
ALVES propôs que fosse votada uma moção no âmbito dos últimos acontecimentos em Timor, a 
qual foi aprovada por unanimidade e cujo teor se transcreve: 

“Moção 
A Câmara Municipal de Leiria congratula-se pelo resultado do referendo realizado em 

Timor e saúda este povo que, após tantos anos de resistência e luta, conquistou finalmente o 
direito à independência e à liberdade. 

Este resultado histórico não podia deixar de causar perturbações aos derrotados, 
designadamente à Indonésia e seus sequazes. 

Inconformados com o resultado democrático e expressivo alcançado estão agora a 
dizimar a população indefesa cometendo mais um genocídio. 

As nações civilizadas do mundo não podem ficar inertes perante tal calamidade que 
viola o mais elementar direito humano que é o direito à vida. 

Timor exige uma intervenção pronta e eficaz da Comunidade Internacional que, tendo 
intervindo prontamente, e por vezes à revelia do direito internacional e da ordem constitucional 
legítima, em diversos países, não pode neste caso ficar indiferente ao destino dum povo e dum 
território que estão sob jurisdição da ONU. 

Nada legitima a presença indonésia em Timor e muito menos a presença de milícias 
armadas.” 

Perante a gravidade do que se tem passado em Timor a Câmara de Leiria 
delibera: 

- Refutar veementemente o genocídio que se está a pra ticar contra o povo 
Maubere; 

- Manifestar a sua repulsa pela conduta vergonhosa da  Indonésia e da 
Comunidade Internacional que se mostra inoperante p erante tal situação, posição cómoda 
mas que escandaliza os povos de todo o mundo; 

- Manifestar à ONU, Embaixadas dos Países Membros per manentes do 
Conselho de Segurança da ONU (EUA, China, França, I nglaterra e Rússia) e da Austrália 
esta sua posição reclamando dos respectivos governo s uma decisão rápida para uma 
intervenção imediata de uma força de manutenção da paz em Timor; 

- Comunicar esta posição ao Ministério dos Negócios E strangeiros, à ANMP e à 
ANAFRE para que todas as autarquias portuguesas apr ovem e enviem às referidas 
instituições idênticos protestos de forma a aumenta r a pressão portuguesa como última 
tentativa de salvar o que resta do povo timorense p or quem Portugal nutre sentimentos 
fraternais. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES N.ºS.: 

1216/80 A ENCOSTA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA 

609/89 AQUILINO MANUEL FELIZARDO COSTA 

2008/95 JOAQUIM MIRA SECO 

804/97 SOGIC86 SOC.GERAL DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LDA 

1570/98 JOSÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO 



99.09.08 

CMLeiria/Acta n.º 35 

01461-(3) 

1588/98 SOC. CONSTRUÇÃO, INVESTIMENTOS LEIRIENSE, LDA 

1645/98 LUDOVINO GOMES CARVALHO 

40/99 MARIA HELENA RODRIGUES ROMÃO 

188/99 JOSÉ LUÍS GONÇALVES SILVA 

264/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS 

485/99 MARIA DA GRAÇA NUNES GONÇALVES E OUTRAS 

562/99 J. CASEIRO – URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, LDA 

632/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 

690/99 JOSÉ CARVALHO MENDES 

705/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 

706/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO 

726/99 LUCILIA MARIA JESUS FERREIRA DA PONTE 

789/99 CARLOS JORGE A.M. CARMO REIS 

870/99 MANUEL GOMES GASPAR E OUTRO 

876/99 OPTICA CUNHA FONSECA, LDA 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

66/94 MARIA CLEMENTINA SOUSA GUERRA B. MONTEIRO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO(S) SEGUINTE(S) PEDIDO DE CERTIDÃO 

225/99 ESCOLA DE CONDUÇÃO ESPECIAL BATALHENSE, LDA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 
- ANÁLISE DO(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE LOTEAMENTOS NºS 

- 15/82 JOSÉ E. QUARTIN DA COSTA E OUTRO 

- 17/90 MANUEL NICOLAU CASEIRO 

- 18/96 MANUEL DE JESUS ANTUNES PARREIRA 

- 18/98 JOSÉ GASPAR DE SOUSA 

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

T-16/99 CONSTRUÇÃO DE 5 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MACEIRA-LEIRIA – MINUTA 

DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO. 

T-18/99 CONSTRUÇÃO DE 3 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MONTE REDONDO – LEIRIA 
– MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T-19/99 CONSTRUÇÃO DE 4 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM PARCEIROS – LEIRIA – 

MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO. 

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

DA SERRA – MINUTA DE APROVAÇÃO 
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T-438/91 ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRELVAMENTO DO CAMPO PELADO E 

CONSTRUÇÃO DA BANCADA E OUTRAS INFRAESTRUTURAS – APROVAÇÃO DO ANTE-

PROJECTO 

PONTO NÚMERO SETE 

- PAGAMENTO DE DESPESAS – CONCERTO PELA BANDA DA PSP - JANTAR 

- PEDIDO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO BAJOUQENSE PARA O DESENVOLVIMENTO 

- PEDIDO DE APOIO – CICLOTURISMO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA SERRA DE 

PORTO DE URSO 

PONTO NÚMERO OITO 

- VERBA DE ARRANQUE – JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO DAS ALMUINHAS(1 LUGAR) 

- RANCHO FOLCLÓRICO DA PRIMAVERA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 

DA CML 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO DEZ 

- COLÉGIO A RAMPA P.º T – 284/96 

PONTO NÚMERO ONZE 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- COMEMORAÇÃO DO DIA DO ANIMAL 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (1) 

N.º2255/99 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA foi apresentada a seguinte questão: 

 Constou-lhe, alguém que viu e lamentou, que em relação ao novo horto as árvores 
que lá foram plantadas estão secas e que estão ao abandono. 

 A Senhora PRESIDENTE respondeu que tinha conhecimento que lá tinham sido 
plantadas árvores mas desconhecia a situação em que se encontravam mas ia averiguar o que se 
estava a passar.; 

 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA referiu ainda que haveria de se ter mais 
cuidado com as árvores do jardim porque exceptuando as Tílias, quase todas estão doentes. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2256/99 PROC.º N.º 1216/80 - (fl. - 211) 

 De A ENCOSTA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA,  acompanhado de uma 
informação prestada pela Divisão Jurídica e referente ao pedido de legalização apresentado pelo 
Sr. Pompeu Armando Gracio Cainço , das obras levadas a efeito no edifício sito no Lote 2 – 
Bloco A da Rua de Tomar, freguesia de Leiria, que constam da transformação de três garagens 
num pequeno armazém e estabelecimento comercial, incluindo alterações de fachada. 
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A Câmara depois da analisar o assunto e concordando  com a informação da 
Divisão Jurídica em 10/02/99, delibera, por unanimi dade, o seguinte: 

1º Revogar nos termos do n.º 1 do art.º 163º, 138º e 141º do Código de 
Procedimento Administrativo, a deliberação camarári a tomada em reunião de 24/06/98, por 
não estar devidamente fundamentada; 

2º Indeferir o pedido de licenciamento da legalizaç ão das obras efectuadas 
pelo Senhor Pompeu Armando Grácio Cainço, po falta de legitimidade do requerente e por 
não possuir autorização do condomínio para executar  as obras em causa; 

3º Posteriormente o processo deverá prosseguir os s eus trâmites, de modo a 
ser reposta a legalidade nos termos da informação d a Divisão Jurídica; 

4º Dar conhecimento ao reclamante da presente delib eração. 

** 

N.º2257/99 PROC.º N.º 609/89 (fl. - 106) 
 De AQUILINO MANUEL FELIZARDO COSTA, residente na Rua Verde Pinho, n.º 6 – Vale 
Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura/licenciamento para acabamentos de uma moradia, situada em Vale Sepal, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/99, delibera, por unanimidade, 
aprovar a reanalise do processo e autorizar o licen ciamento para acabamentos da referida 
moradia. 

** 

N.º2258/99 PROC.º N.º 2008/95 (fl. - 85) 
De JOAQUIM MIRA SECO,  residente na Rua José Clemente – Praia do Pedrógão, 

freguesia de Coimbrão, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de ampliação 
de um edifício, situado no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r delibera, por unanimidade 
solicitar parecer à Comissão de Coordenação da Regi ão Centro, nomeadamente no que se 
refere ao enquadramento da pretensão no Regulamento  do Plano Director Municipal, tendo 
em conta a área de construção em causa. 

** 

N.º2259/99 PROC.º N.º 804/97(fl. - 95) 
De SOGIC 86 – SOCIEDADE GERAL DE INSTALAÇÕES E CONSTR UÇÕES, LDA, 

com sede no Largo Camilo Castelo Branco, n.º 13 – 1º, freguesia de Leiria , referente ao pedido 
de reanálise do projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no 
Largo D. Manuel Aguiar, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/99, delibera, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima r eferido, condicionado ao seguinte: 

1º Compatibilizar o corte e planta do r/chão quanto  ao número e localização de 
degraus (mínimo de três face ao Decreto Lei n.º 64/ 90, de 21 de Fevereiro) e pé direito 
mínimo de 2,2m de acordo com o Regulamento Geral da s Edificações Urbanas; 

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

3º Prever o cumprimento do n.º 1 do art.º 71º (área s mínimas de iluminação e 
ventilação no piso do sótão, que poderá ser através  de vãos complementares na superfície 
do telhado), face ao RGEU; 
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4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo os 
mesmos cumprir com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 d e Fevereiro e drenagem das águas 
pluviais da cobertura com caleira, de modo a dar cu mprimento à Lei 2110; 

5º Prever receptáculos postais de acordo com o Decr eto Regulamentar n.º 8/90, 
de 6 de abril, com a redacção dada pelo Decreto Lei  n.º 21/98, de 4 de Setembro (deverão 
Ter nomeadamente a possibilidade de acesso do exter ior e junto ao espaço público); 

6º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 300.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apresentad a não cessará em caso algum, sem 
autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2260/99 PROC.º N.º 1570/98(fl. - 70) 
De JOSÉ ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, residente na Rua da Almuinha, n.º 18 – 

Marinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos dando resposta à notificação 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, 
a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada na Rua das 
Almuinhas - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

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 do 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 01/09/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura da 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Prever porta na antecâmara da cave, por questões  de salubridade; 
2º Corrigir as cotas de acordo com as plantas; 
3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo os 

mesmos cumprir com o art.º 22º do Decreto Lei n.º 6 4/90, de 21 de Fevereiro e demais 
legislação actualmente em vigor; 

4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apresentad a não cessará em caso algum, sem 
autorização expressa da Câmara Municipal; ” 

5º Apresentar antes do licenciamento, Certidão da C onservatória do Registo 
Predial com o ónus de não fraccionamento devidament e averbado; 

6º A zona ajardinada deverá distar no mínimo 3m ao eixo do caminho dado o 
art.º 26º do Regulamento do Plano Director Municipa l, uma vez que não pretende muros de 
momento; 

7º Caso pretenda muros de vedação deverá requerer o  seu licenciamento, 
devendo os mesmos ser devidamente adaptados à topog rafia do terreno, apresentar 
alçados de conformidade e o muro confinante com o c aminho deverá distar 5m ao seu eixo. 

** 

N.º2261/99 PROC.º N.º 1588/98 - (fl. - 396) 
De SOCIEDADE CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LEIRIENSE LD A, com sede 

na Rua Nossa Senhora da Encarnação, n.º 18 em Leiria, referente ao pedido de alterações da 
colocação dos elevadores, no prédio a levar a efeito na Rua Francisco Pereira da Silva, freguesia 
de Leiria, passando de 4 para de 2. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/09/99, delibera, por unanimidade, 
não autorizar a pretensão, tendo em conta o dispost o no art.º 50º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas. 

** 

N.º2262/99 PROC.º N.º 1645/98 – (fl - 58) 
De LUDOVINO GOMES CARVALHO, acompanhado de exposições apresentadas 

pelo Sr. José Domingues Gaspar , residente na Rua Aquilino Ribeiro, n.º 27 – 3º Dt.º - Carnaxide, 
referente às construções levadas a efeito nas propriedades inscritas sob os números matriciais 
6221 e 6222, situadas em Sismaria, freguesia de Monte Redondo. 

Depois de analisar as exposições apresentadas e fac e à informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares de 08/09/99 , a Câmara, delibera, por unanimidade, 
esclarecer o seguinte: 

 “1º Através do processo de obras camarário n.º 164 5/98, em que é requerente 
Ludovino Gomes Carvalho, foi solicitada a aprovação  de um edifício destinado a 
panificadora (Classe D) a levar a efeito em Sismari a – Monte Redondo, nos prédios 
descritos na Conservatória do Registo Predial com o s números 4872/980917 – (matriz 6221) 
e 4873/980917 – (matriz 6222). 

2º Detectou-se face à informação de cadastro, que p ara a matriz 6221 foi 
requerida e licenciada uma moradia através do proce sso n.º 2076/89, em que foi requerente 
Fernando Oliveira Chaparro e que para a matriz 6222  foi requerida e licenciada uma 
moradia através do processo 242/87, sendo requerent e David Gomes Pedrosa. 

Verificou-se ainda por comparação entre os três pro cessos, haver alguma 
sobreposição entre as demarcações em planta apresen tadas para os prédios. 

3º Nestas condições e considerando-se, face aos ele mentos disponíveis, que 
se pretenderia uma 3.ª construção para o local, foi  o presente processo indeferido por 
despacho de 21/05/99, por se considerar carecer de Licença de Loteamento. A decisão de 
indeferimento foi precedida de comunicação nos term os do Código de Procedimento 
Administrativo. 

4º De salientar que os titulares dos processos das moradias não tiveram que 
comprovar a sua legitimidade, apenas declarando no requerimento a sua qualidade de 
proprietários dos prédios, uma vez que na altura ta l não era necessário. 

De salientar ainda que o concelho não dispõe de cad astro geométrico matricial. 
5º Considera-se portanto, face aos elementos dispon íveis, que a análise e a 

decisão que recaiu sobre o processo foi correcta.” 
Nesta sequência delibera, ainda: 
1º Conceder aos titulares dos Processos n.º 2076/89  e 242/87 um prazo de 15 

dias, para apresentarem planta de situação à escala  adequada, com o prédio delimitado de 
acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal de Obras Particulares e Certidão da 
Conservatória do Registo Predial, válida e actualiz ada do prédio onde construíram; 

2º Prosseguir com a análise do Processo n.º 1645/98 , nomeadamente: 
2.1 Concedendo ao seu titular 30 dias para apresent ar: 
2.2.1 Planta de situação à escala adequada, com os dois prédios 

delimitados, elaborada de acordo com o Regulamento Municipal de Obras Particulares; 
2.2.2 Correcção ao projecto por forma a prever um s istema adequado de 

exaustão de fumos e gases e previsão de estacioname nto, face às exigências do 
Regulamento do Plano Director Municipal; 

3º Consultar o Centro de Saúde e remeter o processo  aos Serviços de 
Fiscalização, para informação; 

4º Dar conhecimento da deliberação tomada ao autor da reclamação. 

** 
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N.º2263/99 PROC.º N.º 40/99(fl. - 19) 
De MARIA HELENA RODRIGUES ROMÃO, residente na Rua Capitão Mouzinho de 

Albuquerque, n.º 54, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num estabelecimento comercial, situado na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 
n. s 47 e 49, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/99, delibera, por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no estabelecimento acima 
referido e autorizar o respectivo licenciamento, de vendo pintar a cobertura com tinta 
adequada, para fibrocimento na cor de telha de barr o vermelho. 

** 

N.º2264/99 PROC.º N.º 188/99 (fl. – 29) 
De JOSÉ LUÍS GONÇALVES SILVA, residente na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 4 – 

R/C Dt.º em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito numa 
parcela de terreno remanescente, de uma propriedade situada em 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 06/09/99 , e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos nela indicados, delibera, p or unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, considera-se que o projecto não se encontr a em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento ao ab rigo do disposto nas alíneas a) e b) do 
n.º 1 do art.º 63º do Decreto Lei acima referido, p or: 

1º Excesso de índice nos termos das alíneas j) e m)  do art.º 3º (cota de soleira) 
e art.º 47º do Regulamento do Plano Director Munici pal e, em função da área da 
propriedade; 

2º O projecto apresentado não esclarecer correctame nte a intervenção, face à 
topografia do terreno (amarelos e encarnados e muro s); 

3º A descrição (nomeadamente área coberta) indicada  no documento de posse 
não se encontra de acordo com o existente no local,  não se encontrando ainda de acordo 
com o indicado na planta à escala 1/1000; 

4º A propriedade não apresentar nem a área nem a co nfiguração 
correspondente ao terreno remanescente e respeitant e ao processo n.º 1764/95, no qual foi 
feito destaque; 

5º As portas da antecâmara na cave deveriam abrir n o sentido da fuga; 
6º A localização das cedências ao domínio público n ão estar correcta. 

** 

N.º2265/99 PROC.º N.º 264/99(fl. – 71) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS, residente na Rua do Centro, n.º 12 A 

– Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, acompanhado de elementos dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
misto, a levar a efeito no Lote 3 – Quinta do Seixo - Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 03/09/99, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de arquitectura do 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1º Rectificar o projecto ao nível dos pisos superio res, de modo a cumprir com 
os alinhamentos previstos no loteamento; 

1.2 Rectificar o projecto no que se refere à área d e implantação, relativamente 
às varandas; 

2º A altura do edifício não poderá exceder 15,00m d e acordo com o disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal, devendo ga rantir igualmente o cumprimento do 
n.º 4 do art.º 38º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3º Os lugares de estacionamento encravados deverão ficar afectos à mesma 
fracção, aquando da constituição da propriedade hor izontal; 

4º Prever ventilação dos caminhos de evacuação, de acordo com art.º 35º do 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

4.1 Prever conveniente controle de poluição de ar, de acordo com o disposto 
nos art.º s 26º e 27º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

5º Prever a correcta iluminação da sala de condomín io; 
6º Prever guarda de protecção lateral, á rampa de a cesso à garagem; 
7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 

projecto de drenagem de águas residuais da cave, de vendo os mesmos cumprir com o 
disposto na legislação em vigor; 

8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 800.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apresentad a não cessará em caso algum, sem 
autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2266/99 PROC.º N.º 485/99 (fl. - 28) 
De MARIA DA GRAÇA NUNES GONÇALVES E OUTRAS, residente na Rua S. João, 

n.º 48 – Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia a 
levar a efeito numa parcela de terreno a destacar, de uma propriedade situada em Telheiro, 
freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/99, delibera, por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima  referida, condicionado ao seguinte: 

1º As portas na antecâmara da cave deverão abrir no  sentido da saída, por 
questões de segurança; 

2º Cumprir com o art.º 22º do Decreto Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro; 
3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo os 

mesmos cumprir com o art.º 22º do Decreto Lei n.º 6 4/90, de 21 de Fevereiro e demais 
legislação actualmente em vigor; 

4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apresentad a não cessará em caso algum, sem 
autorização expressa da Câmara Municipal; ” 

5º Apresentar antes do licenciamento, Certidão da C onservatória do Registo 
Predial com o ónus de não fraccionamento devidament e averbado, com confrontações 
rectificadas em ambas as certidões, uma vez que dev erá ficar garantido à parte 
remanescente, acesso através de caminho público; 

6º Caso pretenda muros de vedação deverá requerer o  seu licenciamento, 
devendo os mesmos ser devidamente adaptados à topog rafia do terreno, apresentar 
alçados de conformidade e o muro confinante com o c aminho deverá distar 5m ao seu eixo. 
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N.º2267/99 PROC.º N.º 562/99 - (fl. - 34) 
De J. CASEIRO – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua 25 

de Abril, n.º 37 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de duas moradias geminadas em propriedade horizontal, a levar a efeito numa 
parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada na Rua da Liberdade - Outeiros, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/09/99, delibera, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura das moradia acim a referidas, condicionado ao seguinte: 

1º Reformular o pedido de destaque, nos termos da l egislação aplicável (ao 
abrigo do art.º 5º do Decreto lei n.º 448/91, de 29  de Novembro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro; 

2º Apresentar planta com os estacionamentos e a con strução implantada 
paralelamente ao eixo do caminho, garantindo os afa stamentos às estremas (e pontos 
fixos, por exemplo: construções, lancis), face ao C apítulo II do Título III do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, e com áreas de cedên cia devidamente contabilizadas; 

3º O acesso à cave deverá ser efectuado de nível co m a rua dentro da 
propriedade, sem que implique interrupção da circul ação pedonal no espaço público, pelo 
que deverá apresentar corte esclarecedor pela via e  pela escada de modo a dar 
cumprimento ao n.º 2 do art.º 65º (pé direito mínim o em escadas no lanço não visível em 
corte) face ao RGEU; 

4º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não 
fraccionamento, com confrontações rectificadas e ár eas a ceder ao domínio público antes 
do licenciamento; 

5º Cumprir com o art.º 22º (disponibilidades de águ a), de acordo com o Decreto 
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo os 
mesmos cumprir com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 d e Fevereiro; 

7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de construção, 
Garantia Bancária no valor de 300.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om a construção,  a  execução  dos  
arranjos  exteriores do  espaço a ceder  ao domínio ,  
incluindo a pavimentação do alargamento necessário à rua, de acordo com o estabelecido 
no art.º 64º do Regulamento Municipal de Obras Part iculares, e a execução de passeios em 
calçada e lancis em pedra, na qual deve constar a s eguinte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara Municipal. ” 

8º Prever em obra, guarda de protecção na rampa ext erior por questões de 
segurança, nos termos do art.º 15º do RGEU; 

9º Garantir em obra o cumprimento do art.º 1421º (p artes comuns do edifício) 
do Código Civil; 

10º Prever em obra receptáculos postais de acordo c om 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 a possibilidad e de acesso do exterior e junto ao 
espaço público). 

Mais delibera informar, que caso pretenda muros de vedação deverá requerer o 
seu licenciamento, apresentar alçados dos muros de vedação/suporte, adaptados à 
topografia do terreno, garantindo a largura do pass eio e as fundações não deverão exceder 
os limites da propriedade/devem ser assimétricas. 

O Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 
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N.º2268/99 PROC.º N.º 632/99(fl. - 54) 
De JORGE CARVALHO MENDES E OUTRO, residente em Várzea, freguesia de 

Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 1 – 
Quinta do Seixo - Guimarota, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 01/09/99 , e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos nela indicados, delibera, p or unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1º A estimativa de custo da obra não se encontra de  acordo com o disposto no 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, no que  se refere ao comércio; 

2º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no Regulamento do 
Plano Director Municipal, no que se refere: 

2.1 Art.º s 67º e 68º, relativamente ao número de l ugares de estacionamento em 
cave (habitação e comércio); 

2.2 Art.º 47º, relativamente à altura do edifício, não devendo a proposta a 
apresentar ter altura superior a 15,00m; 

2.3 Deverá esclarecer no loteamento a volumetria a edificar, dado o indicado no 
quadro de síntese que refere sótão em dúplex; 

2.4 A construção proposta não se encontra de acordo  com o previsto no 
loteamento, no que se refere aos alinhamentos na fr ente do lote; 

3º O lanço de escadas de acesso ao sótão no piso 4 deve dispor de patamar 
intermédio de acordo com o disposto nos art.º 15 e 45º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

4º O projecto não cumpre com o disposto no n.º 4 do  art.º 38º do Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à guarda d e protecção em toda a periferia da 
cobertura, que para coberturas planas deve ser de 1 ,20m); 

5º A memória descritiva não se encontra completa no  que se refere à 
caracterização dos materiais, de acordo com o dispo sto no Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril; 

5.1 Não se encontra prevista a ventilação das boxes  de garagem, de acordo com 
o Decreto Lei acima referido. 

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 re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2269/99 PROC.º N.º 690/99(fl. - 51) 
De JORGE DE CARVALHO MENDES, residente em Várzea, freguesia de Arrabal, 

referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 
2 – Urbanização Quinta do Seixo – Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 01/09/99 , e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos nela indicados, delibera, p or unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 
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1º A estimativa de custo da obra não se encontra de  acordo com o disposto no 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, no que  se refere ao comércio e habitação; 

2º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no Regulamento do 
Plano Director Municipal, relativamente a: 

2.1 Art.º s 67º e 68º, relativamente ao número de l ugares de estacionamento em 
cave (habitação); 

2.2 Art.º 47º, relativamente à altura do edifício, não devendo a proposta a 
apresentar ter altura superior a 15,00m; 

2.3 Deverá esclarecer no loteamento a volumetria a edificar, dado o indicado no 
quadro de síntese que refere sótão em dúplex; 

2.4 A construção proposta não se encontra de acordo  com o previsto no 
loteamento, no que se refere aos alinhamentos na fr ente do lote; 

3º O lanço de escadas de acesso ao sótão no piso 4 deve dispor de patamar 
intermédio, de acordo com o disposto nos art.º 15 e  45º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 
4º O projecto não cumpre com o disposto no n.º 4 do  art.º 38º do Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à guarda d e protecção em toda a periferia da 
cobertura, que para coberturas planas deve ser de 1 ,20m); 

5º A memória descritiva não se encontra completa no  que se refere à 
caracterização dos materiais, de acordo com o dispo sto no Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de 
Abril; 

5.1 Não se encontra prevista a ventilação das boxes  de garagem, de acordo com 
o Decreto Lei acima referido. 

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 re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2270/99 PROC.º N.º 705/99(fl. – 30) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 12A – 

Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 5 – Quinta do Seixo - Guimarota, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 01/09/99 , e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos nela indicados, delibera, p or unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1º A construção proposta não se encontra de acordo com o previsto no 
loteamento, no que se refere aos alinhamentos na fr ente do lote; 

1.1 Não é garantido o alinhamento da construção com  o edifício proposto para o 
lote adjacente a tardoz; 

1.2 Deverá ainda rectificar o projecto, no que se r efere à área de implantação 
relativamente às varandas; 

2º A altura do edifício não poderá exceder 15,00m d e acordo com o disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal, devendo ga rantir igualmente o cumprimento n.º 
4 do art.º 38º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de F evereiro; 

3º Não é indicada a estrutura na cave, verificando- se que o dimensionamento 
dos lugares e espaços de circulação não se encontra m de acordo com o disposto no anexo 
II do Regulamento do PDM, no que se refere ao seu c omprimento; 

3.1 Não é indicado o número de lugres de estacionam ento, devendo o mesmo 
cumprir com o disposto no Regulamento do PDM (23 lu gares); 
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4º Não se encontra prevista a iluminação da sala de  condomínio; 
5º Não esclarece a ventilação dos caminhos de evacu ação, de acordo com art.º 

35º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 
6º Não se encontra prevista guarda de protecção lat eral junto à rampa; 
7º Deverá completar a memória descritiva no que se refere à caracterização 

dos materiais, de acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo 
ainda prever câmara retentora de acordo com o dispo sto no mesmo Decreto Lei. 

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 art.º 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. 

** 

N.º2271/99 PROCº N.º 706/99 - (fl. - 32) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 12A – 

Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 6 – Quinta do Seixo - Guimarota, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 01/09/99 , e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos nela indicados, delibera, p or unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1º A construção proposta não se encontra de acordo com o previsto no 
loteamento, no que se refere aos alinhamentos na fr ente do lote, interferindo ainda com o 
espaço público ao nível da subcave; 

1.1 Deverá ainda rectificar o projecto, no que se r efere à área de implantação 
relativamente às varandas; 

1.2 Não é garantido o alinhamento das construções a  tardoz (lado norte); 
2º A altura do edifício não poderá exceder 15,00m d e acordo com o disposto no 

Regulamento do Plano Director Municipal, devendo ga rantir igualmente o cumprimento n.º 
4 do art.º 38º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de F evereiro; 

3º Não é indicada a estrutura na cave, verificando- se que o dimensionamento 
dos lugares e espaços de circulação não se encontra m de acordo com o disposto no anexo 
II do Regulamento do PDM, no que se refere ao seu c omprimento; 

3.1 Não é indicado o número de lugres de estacionam ento, devendo o mesmo 
cumprir com o disposto no Regulamento do PDM (30 lu gares); 

4º Não se encontra prevista a iluminação da sala de  condomínio; 
5º Não esclarece a ventilação dos caminhos de evacu ação, de acordo com art.º 

35º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 
6º Não se encontra prevista convenientemente a guar da de protecção lateral 

junto à rampa; 
7º Deverá completar a memória descritiva no que se refere à caracterização 

dos materiais, de acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devendo 
ainda prever câmara retentora de acordo com o dispo sto no mesmo Decreto Lei. 

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 art.º 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. 
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N.º2272/99 PROC.º N.º 726/99 - (fl. - 29) 
De LUCILIA MARIA JESUS FERREIRA DA PONTE, residente na Rua do Cabeço – 

Vale do Sumo, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 21 – Urbanização Belmonte II – Casal dos Matos, freguesia 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 01/09/99 , e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos nela indicados, delibera, p or unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento 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 n.º 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 do R egulamento do Plano Director 
Municipal; 

2º Não é indicado no projecto, a localização das sa ídas na cobertura das 
ventilações das instalações sanitárias interiores; 

3º Não é indicada a localização da saída na cobertu ra da conduta de exaustão 
de fumos da cozinha; 

4º O projecto não cumpre com o disposto no art.º 11 2º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas (aparelhos de combustão). 

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 art.º 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. 

** 

N.º2273/99 PROC.º Nº 789/99 – (fl. - 77) 
De CARLOS JORGE ALBERGARIA MARTINS DO CARMO REIS, residente na Rua 

de Alcobaça, n.º 18 em Leiria, acompanhado de elementos em resposta à notificação efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
estabelecimento, situado na Rua de Alcobaça, freguesia de Leiria, para a instalação de um 
estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da proposta de 
indeferimento, e tendo em conta a informação presta da pelo Departamento de Obras 
Particulares em 07/09/99, delibera, por unanimidade , indeferir a pretensão ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 63º do Decr eto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1º Não apresentar levantamento do existente (com o seu relacionamento com 
os confinantes) em projecto, nas cores convencionai s (amarelos e encarnados, 
nomeadamente em alçados e corte); 

2º Não ter legitimidade para requerer as alterações  pretendidas, uma vez que 
não apresentou contrato de arrendamento por escritu ra pública; 

3º O proprietário (Albertino do Carmo Moreira de Li ma), deverá apresentar 
projecto para eventual legalização das obras efectu adas no imóvel que abrange 2 artigos 
matriciais, para posterior consulta ao Instituto Po rtuguês do Património Arquitectónico e 
Arqueológico, como se pode verificar pelas fotograf ias da folha 13 do processo, uma vez 
que introduziu alterações (internas e inclusivament e na fachada ) não isentas de 
licenciamento; 

4º As confrontações indicadas no documento de posse  não se encontram de 
acordo com o existente no local, não se encontrando  ainda de acordo com o indicado nos 
elementos gráficos; 
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5º Existirem discrepâncias entre áreas descritas na  Certidão da Conservatória 
do Registo Predial e assinaladas em plantas; 

6º Localização errada na planta à escala 1:1000; 
7º Incumprimento dos n.º 3 do art.º 69º do Regulame nto Geral das Edificações 

Urbanas (largura entre bancadas em cozinha); 
8º Não esclarecer a localização do/s aparelho/s de ar condicionado afim de se 

verificar se interfere com a fachada; 
9º Incumprimento do n.º 3 e n.º 4 do art.º 10º (ent rada através de vestíbulo, 

eventualmente com uma entrada única), art.º s 110º e 112º do RGEU (conduta de exaustão 
de fumos para fogão e esquentador), n.º 7 do art.º 12º (lavatório junto à entrada da cozinha 
destinado ao pessoal), de acordo com o disposto no Decreto Regulamentar n.º 38/97, de 25 
de Setembro com a redacção dada pelo Decreto Regula mentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

10º As paredes divisórias não garantirem o cumprime nto da Portaria n.º 1063/97, 
de 21 Outubro, quanto à resistência ao fogo, nem qu anto ao isolamento sonoro. 

Mais delibera informar, que caso pretenda a reanáli se e desde que seja dado 
cumprimento às questões que motivaram o indeferimen to, ficará a pretensão sujeita a 
consulta prévia do Serviço Nacional de Bombeiros, f ace às Portarias n.º 1063/97 e 410/98, 
de 21 de Outubro. 

** 

N.º2274/99 PROC.º N.º 870/99 - (fl. - 28) 
De MANUEL GOMES GASPAR E OUTRO, residente na rua Principal, n.º 261 – 

Caxieira, freguesia de Santa Eufêmia, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no Lote 12 – Vale grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/99, delibera, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima  referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar arquitectura rectificada, no que se r efere a: 
1.1 Planta de implantação corrigida no que respeita  à largura de arruamentos e 

passeios, conforme previsto no loteamento; 
1.2 Plantas dos pisos corrigidos, no que diz respei to à indicação das áreas dos 

compartimentos; 
1.3 Corte que inclua os perfis dos arruamentos conf inantes corrigidos no que se 

refere às dimensões das vias e passeios, com indica ção dos afastamentos previstos no 
loteamento; 

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$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apresentad a não cessará em caso algum, sem 
autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

4º Para efeitos de posterior licenciamento, deverá apresentar projecto de 
muros de vedação, que garanta a manutenção da largu ra dos passeios prevista no 
loteamento. 

** 

N.º2275/99 PROC.º N.º 876/99- (fl. - 29) 
De ÓPTICA CUNHA FONSECA LDA, com sede na Rua da Graça, n.º 4 em Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura de alteração / ampliação a levar a efeito num edifício 
comercial, situado na Rua da Graça, n.º s 8 e 10, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 06/09/99 , e que propõe o indeferimento da 
pretensão pelos motivos nela indicados, delibera, p or unanimidade, notificar o requerente 
nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Pro cedimento 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, considera-se que o projecto não se encontr a em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento ao ab rigo do disposto na alínea b) do n.º 1 
do art.º 63º do Decreto Lei acima referido, por: 

1º As janelas existentes nos confinantes, sem frest as se considerarem ser de 
compartimentos de habitação ou de uso equivalente, e uma vez que não prova ser dono 
dos logradouros face à área constante na Certidão d a Conservatória do Registo Predial, 
não cumprindo a proposta apresentada com o seguinte : 

a) Art.º 73º do Regulamento Geral das Edificações U rbanas quanto aos novos 
vãos propostos, e art.º 1360º do Código Civil (vara nda); 

b) As janelas / vãos existentes da sua construção p oderem estar em situação 
de servidão de vistas, pelo que não devem ser alter adas (quer quanto á sua localização, 
quer quanto à forma e área); 

2º Agravar as condições de iluminação e salubridade  existentes no logradouro, 
face ao art.º 15º do RGEU; 

Mais delibera informar, que qualquer pretensão para  o local ficará sujeita a 
consulta do Instituto do Património Português Arqui tectónico e Arqueológico, tornando-se 
necessário para o efeito apresentar levantamento do  existente. 

Para efeitos de eventual consulta ao Serviço Nacion al de Bombeiros, deverá 
determinar a área a que o púbico tenha acesso, incl uindo vias de circulação e de acesso à 
via pública, nos termos da alínea c) do n.º 1 do ar t.º 2º do Decreto Lei n.º 61/90, de 15 de 
Fevereiro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2276/99 PROC.º INF. N.º 66/94 - (fl. – 93) 
De MARIA CLEMENTINA DE SOUSA GUERRA BAPTISTA MONTEIRO , residente 

na Rua de Tomar – Prédio Lousada – 1º Esq.º em Leiria, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um edifício de três pisos, a levar a efeito na Rua de Tomar, freguesia de Leiria. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera, po r unanimidade, considerar 
viável para o local uma ocupação nos moldes da prop osta do Departamento de Urbanismo 
de 07/06/99, da qual deverá ser dado conhecimento a o requerente, com excepção do piso 
recuado que não é aceite. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2277/99 C. 225/99 - (fl. - 1) 
De ESCOLA DE CONDUÇÃO ESPECIAL BATALHENSE LDA, com sede em 

Mouratos - Batalha, referente ao pedido de certidão para a instalação de uma escola de condução 
no prédio situado na Rua Afonso Lopes, n.º 40 R/C – Porto Moniz, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 06/09/99 , delibera, por unanimidade, indeferir 
a pretensão ao abrigo do disposto no art.º 75º do R egulamento do Plano Director Municipal, 
face ao seguinte: 
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1º Por se situar num raio inferior a 500 m de outra  escola; 
2º A localização junto ao antigo “liceu” ser uma zo na congestionada em termos 

de trânsito no período lectivo; 
3º Não apresentou autorização do condomínio face ao  tipo de utilização e uso 

do logradouro, cujo estacionamento previsto no proj ecto mas inexistente no local, não é de 
seu uso exclusivo; 

4º Não cumpre o Decreto Lei n.º 123/97, de 22 de Ma io (acessibilidade de 
deficientes). 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
N.º 2278/99 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Agosto. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º2279/99 PROC.º LOT. N.º 15/82 (fl. 455) 
De José Eduardo Quartin da Costa e outro, acompanhado de um requerimento de 

CLÁUDIA DOS SANTOS MORAIS e FLÁVIO ANDRÉ LAVOS DINIS, residentes na Rua da 
Esperança 267 em Barreiros – Amor, referente à alteração aos lotes n.º s 17 e 18, do loteamento 
sito na Lezíria dos Paus, freguesia de Amor, dos quais são proprietários, e que constam de 
introdução de cave, aumento do polígono de implantação e área de implantação dos mesmos 
(podendo a construção do lote 18 atingir o índice/lote de 0,5). 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 30.8.99 d elibera, por unanimidade, aprovar 
as alterações pretendidas para os lotes 17 e 18 do loteamento acima referido, ficando a 
emissão do aditamento ao respectivo alvará condicio nada à apresentação da autorização 
de 2/3 dos proprietários dos lotes (visto que apena s foram entregues 21 declarações 
quando são necessárias 33). 

** 

N.º2280/99 PROC.º LOT. N.º 17/90 (fl.558) 
De MANUEL NICOLAU CASEIRO,  residente na Rua dos Lourais 148 em Barreira, 

apresentando uma alteração à configuração dos acessos à cave do lote 1 do seu loteamento sito 
em Casal das Fontaínhas, freguesia de Leiria, a qual implica apenas pequenos ajustamentos nos 
arranjos exteriores. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 2.9.99 delibera por un animidade, aprovar a alteração 
pretendida. 

** 

N.º2281/99 PROC.º LOT. N.º 18/96(fl.185) 
De MANUEL DE JESUS ANTUNES PARREIRA,  residente na Rua dos Parceiros n.º 

1724 em Parceiros, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória das 
obras de infraestruturas do seu loteamento sito em Parceiros. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 1.9.99 delibera por un animidade, autorizar a recepção 
provisória das infraestruturas do loteamento, deven do para o efeito ser elaborado o 
respectivo auto de recepção e ainda, a redução para  10% das Garantias Bancárias n.º 996 
de Esc. 1.515.395$00 (rede viária) e n.º 995 de Esc . 615.000$00 (redes de águas e esgotos), 
emitidas pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Le iria C.R.L. em 26.3.98. 

** 

N.º2282/99 PROC.º LOT. N.º 18/98(fl.119)  
De JOSÉ GASPAR DE SOUSA,  residente na Av.ª. Marquês de Pombal, n.º 22 – 8º 

Dt.º em Leiria, referente ao loteamento que pretende levar a efeito numa propriedade sita na Cova 
do Vinagre, freguesia de Marrazes. 

A propriedade a lotear está cartografada no Plano Director Municipal como área 
habitacional ou residencial de média densidade e insere-se na área do Plano de Pormenor de 
Leiria Norte, estando o projecto apresentado elaborado de acordo com o mesmo. 

De acordo com o Art.º 47º do Regulamento do Plano Director Municipal o número 
máximo de pisos é de 5 e a altura das fachadas não deve exceder os 15m. 

O loteamento prevê nos lotes 10 e 12, 6 pisos e a altura das fachadas de alguns lotes 
excede os 15m. No entanto, com base na alínea a) do n.º 1 do Art.º 93º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, o Plano de Pormenor Leiria Norte propõe para os lotes 10 e 12, 6 pisos e a 
altura das fachadas de alguns lotes, além dos referidos, ultrapassem os 15m. 

Atendendo ao estabelecido no n.º 3 do Art.º 94º do Regulamento do Plano Director 
Municipal, poderá ser autorizado o aumento do número de pisos, desde que sejam verificadas, 
neste caso, as condições estabelecidas nas alíneas a) e b). 

A fim de implementar o Plano de Pormenor Leiria Norte, torna-se necessário que os 
projectos e obras a executar naquela área, estejam de acordo com as suas propostas, por forma a 
promover um desenvolvimento urbanístico sustentado, tendo em conta a distribuição e dimensão 
dos equipamentos, espaços públicos e infraestruturas estruturantes da cidade. 

Quanto às infraestruturas verifica-se que, quer as existentes, quer as projectadas 
estão dimensionadas e programadas para suportar as necessidades do presente loteamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação do 
Departamento de Urbanismo de 6.9.99 delibera, por u nanimidade solicitar parecer à 
Comissão de Coordenação da Região Centro quanto ao enquadramento deste loteamento 
no n.º 3 do artigo 94º do Plano Director Municipal.  

** 

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 SEIS 

CONSTRUÇÃO DE 5 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MACE IRA - LEIRIA (9) T – 
16/99. 
N.º2283/99 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 ANDRÉ & BRÁS, LDA. 

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. 

** 

CONSTRUÇÃO DE 3 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MONT E REDONDO - LEIRIA (9) 
T – 18/99. 
N.º2284/99 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 MANUEL & LINO, LDA. 

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. 

** 

CONSTRUÇÃO DE 4 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM PARC EIROS - LEIRIA (9) T – 
19/99. 
N.º2285/99 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 ANDRÉ & BRÁS, LDA. 

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. 

** 

REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 - LOUREI RA - SANTA CATARINA 
DA SERRA (9) T – 46/98. 
N.º2286/99 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 CONSTRUÇÕES J. J. R. & FILHOS, LDA. 

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. 

** 

ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARRELVAMENTO DO CAMPO PEL ADO E CONSTRUÇÃO 
DA BANCADA E OUTRAS INFRAESTRUTRAS – APROVAÇÃO DO A NTE-PROJECTO (9).T-
438/91 
N.º2287/99 Presente o processo com informação do Departamento de Planeamento, de que está 
em condições de ser aprovado o ante-projecto apresentado pelo Sr. Arqtº Celestino Mota. 
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A Câmara delibera por unanimidade aprovar o referid o anteprojecto e mandar 
pagar ao projectista a quantia de Esc: 3.083.500$00  (três milhões, oitenta e três mil e 
quinhentos escudos), mais I.V.A., correspondentes a os 70% restantes dos honorários 
previstos em contrato. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PAGAMENTO DE DESPESAS – CONCERTO PELA BANDA DA PSP - JANTAR 
N.º2288/99 Presente ofício datado de 17 de Agosto de 1999 da SOCIEDADE ARTÍSTICA 
MUSICAL 20 DE JULHO DE SANTA MARGARIDA DO ARRABAL , a solicitar o pagamento das 
despesas realizadas com o jantar oferecido à banda da PSP aquando da sua exibição nas 
comemorações das Festas da Cidade, no valor global de Esc.: 245.000$00 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade atribuir de acordo com 
a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do Decreto-Lei n .º 100/84, de 29 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12 de Jun ho, um subsídio de 245.000$00 à 
Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa Ma rgarida do Arrabal. 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO BAJOUQUENSE PARA O DESENVOLVIMENTO 
N.º2289/99 Presente ofício datado de 23 de Agosto de 1999 da ASSOCIAÇÃO BAJOUQUENSE 
PARA O DESENVOLVIMENTO , a solicitar um apoio financeiro para fazer face às despesas 
realizadas com o evento “Feiriarte 99”. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade atribuir de acordo com 
a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do Decreto-Lei n .º 100/84, de 29 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12 de Jun ho, um subsídio de 25.000$00 à 
Associação Bajouquense para o Desenvolvimento. 

** 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA SERRA DE PORTO D'URSO - PEDIDO DE 
APOIO PARA O 1.º CICLOTURISMO  
N.º2290/99 Pelo Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça, foi presente o ofício da ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL E DESPORTIVA DA SERRA DE PORTO D'URSO , solicitando apoio para realização 
da referida prova. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, atribuir de acordo 
com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do Decreto-l ei n.º 100/84, de 29 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12 de Jun ho, um subsídio de 50.000$00 à 
Associação Cultural e Desportiva da Serra de Porto D'Urso. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

VERBA DE ARRANQUE – JARDIM DE INFÂNCIA DE BAIRRO DA S ALMUINHAS (1 LUGAR) - 
DE 15-4 
N.º2291/99 Face à proposta de criação de 1 lugar de Jardim de Infância na sala devoluta do 1º 
CEB de Bairro das Almuinhas, do Agrupamento de Escolas de Marrazes, e dado a existência de 
25 crianças inscritas para a frequência no mesmo Jardim de Infância, propõe-se à Exmª Câmara a 
atribuição da verba de 150.000$000/lugar, com destino ao apetrechamento da sala de actividades 
com material de apoio/didáctico. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir ao Jar dim de Infância de Bairro das 
Almuinhas – 1 lugar, a abrir no corrente ano lectiv o - 1999/2000, uma verba no valor de 
150.000$00, para o seu arranque, através do Agrupam ento de Escolas de Marrazes. 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS DA PRIMAVERA – PEDIDO DE CE DÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º2292/99 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS DA PRIMAVERA , datado de 
99.08.25, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia (55 lugares) para 
deslocação a Vendas Novas no dia 7 de Setembro corrente. 

A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor Vereador 
da Educação e Cultura, datado de 99.08.31, que auto rizou a cedência e isentar o pagamento 
da quilometragem do autocarro ficando a encargo do requerente o pagamento de trabalho 
extraordinário do motorista. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º2293/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a oito de Setembro de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidade de 183.764.479$00 sendo de Operações Orçamentais 
de 108.724.696$00 e de Operações de Tesouraria de 75.039.783$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

COLÉGIO A RAMPA PROCESSO T- 284/96 
N.º2294/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, o requerente não se 
pronunciou ao abrigo do art.º 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, sobre a 
intenção manifestada pela Câmara Municipal na sua reunião de 09-09-1998, dentro do prazo que 
lhe fixado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação da 
Divisão Jurídica de 98-08-31, delibera por unanimid ade, ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.º 2 do art.º 133º do Código do Procedimento Ad ministrativo, declarar nula a 
deliberação camarária de 22 de Janeiro de 1997, em virtude da mesma se encontrar ferida 
do vício de violação de lei gerado pela impossibili dade do seu objecto, ou seja, a 
constituição do direito de superfície em terreno do  domínio público do Município, que 
contraria deste modo o preceituado no art.º 22º da Lei n.º 2030, de 22 de Junho de 1948. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS D E FREGUESIA  
N.º2295/99 Foram presentes os Protocolos que abaixo se transcrevem: 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ______________________ 

PROTOCOLO 
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Manutenção e conservação de Escolas do Pri meiro Ciclo de Ensino Básico e 
Pré-Escolar. 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com 
maior racionalização de custos. 

Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, designadamente 
no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas de Freguesia 
qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser assegurado pela Câmara 
Municipal o respectivo financiamento e apoio técnico (Artigos 8º e 11º do Decreto - Lei n.º 77/84, 
de 8 de Março). 

Verificando-se que a rede escolar municipal é vasta e que necessita de constantes intervenções 
para manter o nível de qualidade e desempenho dos edifícios, que permitam à Junta de Freguesia 
e à Câmara Municipal dar resposta a problemas de ordem vária cuja resolução se baseia na 
existência de infraestruturas escolares com padrões de qualidade actuais, é celebrado o presente 
protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a 
Junta de Freguesia, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“Manutenção e conservação de Escolas do Primeiro Cic lo de Ensino Básico e Pré-Escolar ”, 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Artigo 1º 

Âmbito e duração do protocolo 

O presente acordo define o regime a que ficam sujeitos os actos de competência da Câmara 
Municipal de Leiria, agora delegados na Junta de Freguesia. 

O presente protocolo produzirá efeitos após a sua assinatura pela Câmara Municipal de Leiria e 
pela Junta de Freguesia, mantendo-se em vigor durante os mandatos dos dois órgãos 
autárquicos. 

Artigo 2º 

Actos delegados e montante anual a transferir no âm bito da delegação de competências, 
com enunciação dos critérios 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia a competência para a realização dos 
actos necessários para a manutenção e conservação de escolas do Primeiro Ciclo de Ensino 
Básico e Pré-Escolar: 
1. Pequenas obras de reparação e conservação dos edifícios; 
2. Limpeza, conservação e mudança de areia nos recintos escolares; 
3. Aquisição e fornecimento da lenha para aquecimento das salas de aulas. 
O exercício da delegação da competência expressa no ponto 1 é constituído pela prática de todos 
os actos necessários à prossecução do interesse público e nomeadamente os constantes no 
Anexo I. 
O exercício da delegação da competência expressa no ponto 2 é constituído pela prática de todos 
os actos necessários à prossecução do interesse público e nomeadamente os constantes no 
Anexo II. 
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Os meios financeiros a transferir para o exercício da competência são fixados nos Mapas 
Financeiros, constantes no Anexo III. 

Artigo 3º 
Novos equipamentos 

A entrada em funcionamento de novos edifícios escolares determinará a sua integração no 
presente protocolo com a consequente transferência dos meios financeiros, a partir do trimestre 
imediato, calculados em função dos critérios estabelecidos. 
A Junta de Freguesia obriga-se a acompanhar a construção/execução dos novos equipamentos, 
por forma a que, quando da sua conclusão, possa emitir parecer sobre a sua integração no âmbito 
do presente protocolo, podendo rejeitar a aceitação de um novo equipamento, construído sob a 
responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, se de uma forma tecnicamente fundamentada 
demonstrar ter o equipamento deficiências graves e onerosas, passíveis de afectar 
financeiramente a sua manutenção e conservação. 
A Câmara Municipal de Leiria pode optar por não integrar no âmbito do protocolo determinados 
equipamentos, quando o interesse do Município assim o justifique. 

Artigo 4º 
Definição dos meios técnicos e materiais a transfer ir para as Freguesias 

A Câmara Municipal de Leiria deve prestar, quando necessário, apoio técnico à Junta de 
Freguesia, estando esta, na execução das tarefas objecto do protocolo, obrigada a cumprir todas 
as orientações e normas técnicas constantes dos regulamentos e disposições legais. 
Quando for economicamente vantajoso, a Junta de Freguesia poderá adquirir materiais aos 
armazéns municipais para cumprimento do presente protocolo, de acordo com as normas internas 
da Câmara Municipal de Leiria, sendo-lhe facturado o respectivo custo.  
A Câmara Municipal de Leiria deve comprometer-se a fornecer os meios necessários, desde que 
solicitados atempadamente. 

Artigo 5º 
Periodicidade das transferências 

O pagamento das verbas afectas ao presente protocolo será efectuado em quatro prestações 
iguais a processar trimestralmente até ao dia 20 do primeiro mês de cada trimestre. 
No primeiro trimestre de cada ano a Câmara Municipal de Leiria poderá optar por efectuar 
transferências mensais a realizar até ao dia 20 do mês a que respeita. 

Artigo 6º 
Regime de acompanhamento e controle da execução por  parte da Câmara Municipal de 

Leiria 

A avaliação contínua e conjunta da execução do protocolo será feita através de reuniões 
periódicas entre os eleitos da Câmara Municipal de Leiria e da Junta de Freguesia e de reuniões 
com os técnicos de ambas as Autarquias, devendo dessas reuniões ficar registos documentais. 
A Câmara Municipal de Leiria elabora um relatório anual de análise da execução dos protocolos 
de delegação de competências com base na informação prestada pelas Juntas de Freguesia e 
pelos serviços municipais. O Relatório de Actividades anual deve incluir um ponto sobre 
competências delegadas nas Juntas de Freguesia. 

Artigo 7º 
Regime de denúncia e rescisão 

O protocolo pode ser denunciado por qualquer uma das partes, desde que seja devidamente 
fundamentado, sendo a denúncia obrigatoriamente comunicada à outra parte no prazo de dois 
meses 
Caso seja a Junta de Freguesia a denunciar, esta obriga-se a cumprir a execução do Protocolo 
até ao final do prazo de denuncia, a não ser que haja acordo. 
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Artigo 8º 
Duvidas e omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
torne necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Em caso de desacordo competirá à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal de Leiria, fixar a interpretação ou aprovar cláusula que suprima a lacuna. 

Artigo 14º 
Outros acordos 

Para além do âmbito do protocolo, poderão ser estabelecidos acordos pontuais entre a Câmara 
Municipal de Leiria e as Juntas de Freguesia, para a prática de actos de competência da primeira 
que se considerem vantajosos serem praticados pela Segunda. Neste caso a Câmara Municipal 
de Leiria deve transferir para a Junta de Freguesia os meios logísticos, humanos ou financeiros 
necessários, a definir no acordo. 

Anexos. 
Anexo 1 – Trabalhos que podem ser executados pelas Juntas de Freguesia nas Escolas 

Carpintaria: 
• Substituição de vidros 
• Substituição ou reparação de fechaduras 
• Substituição de ferragens 
• Afinação de portas e janelas 
• Colocação de cabides 
• Deslocação e fixação de quadros e “placards” 

Instalações Sanitárias: 
• Reparação de autoclismos 
• Desentupimento de esgotos 
• Substituição ou reparação de torneiras 
• Reparação das ligações de água aos aparelhos 
• Colocação de tampos de sanitas 
• Colocação de toalheiros 
• Colocação de porta rolos de papel higiénico 
• Fixação de loiças de sanitários 

Instalação eléctrica: 
• Substituição de lâmpadas 
• Reparação ou substituição de tomadas 
• Reparação ou substituição de interruptores 
• Afinação de quadros eléctricos 
• Fixação ou substituição de fios soltos ou partidos 

Cobertura do edifício 
• Substituição de telhas partidas 
• Limpeza dos telhados 
• Reparação de pequenas peças da estrutura da cobertura (ripas de madeira, betão, etc.) 
• Reparação e limpeza de algeroz e tubos de queda 

Serralharia: 
• Substituição ou reparação de fechaduras em portas metálicas 
• Reparação de portas, cancelas, portões, janelas e gradeamentos em ferro ou outro metal 
• Reparação e colocação de vedações em rede metálica 
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Diversos: 
• Limpeza das salamandras e respectivas chaminés 
• Limpeza e regularização do piso dos recreios 
• Pequenas reparações em muros de vedação 
• Pequenas reparações dos rebocos das paredes dos edifícios e pintura das zonas reparadas 
• Limpeza ou substituição das areias dos parques infantis 
• Pequenas reparações do mobiliário 
• Pequenas reparações e tratamento dos pisos das salas 
• Manutenção de bancos, bebedouros e equipamento desportivo infantil 
• Limpeza de valetas e sumidouros 

Anexo II – Características da lenha 

Natureza:  A madeira a adquirir pelas Juntas de Freguesia deve ser de Sobreiro, Azinho ou 
Oliveira 

Dimensões:  As dimensões das peças individuais devem ter como valores máximos: 
• Comprimento: 30 centímetros 

• Espessura: 10 centímetros 

Condições de humidade: A madeira deve estar em boas condições de secagem. 
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“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE COLMEIAS 

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Pavimentação da Estrada Colmeias/Memória 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com 
maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, designadamente 
no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas de Freguesia 
qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser assegurado pela Câmara 
Municipal o respectivo financiamento e apoio técnico (Artigos 8º e 11º do Decreto - Lei n.º 77/84, 
de 8 de Março). 
Verificando-se que a rede de arruamentos municipal na área da Freguesia de Colmeias necessita 
de beneficiações, que permitam à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal dar resposta a 
problemas de ordem vária cuja resolução se baseia essencialmente na existência de 
infraestruturas rodoviárias em boas condições, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 
Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de 
Colmeias, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Pavimentação da 
Estada Colmeias/Memória” , que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Pavimentação da Estrada Colmeias/Memória”, na 
freguesia de Colmeias. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Colmeias a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de Colmeias, 
assegurando a comparticipação no respectivo financiamento, até ao montante total de Esc. 
1.900.000$00 (Um Milhão e Novecentos Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Colmeias, designadamente na execução 

do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 

c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras Municipais, no 
respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de obras 
públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Colmeias da quantia acordada, 
nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Colmeias exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura do 
respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto e com as indicações da Fiscalização. 
c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, Entidade 

Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 



99.09.08 

CMLeiria/Acta n.º 35 

01489-(31) 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da obra, 
confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal transferência. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser previamente 
aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem motivo justificado, 
do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não pagamento por parte 
da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da Junta 
de Freguesia de Colmeias. 

Cláusula Sexta 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se tornem 
necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE CHAINÇA 

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Arranjo do Largo de Santa Quitéria, inclu indo construção de Instalações 
Sanitárias Públicas 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com 
maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, designadamente 
no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas de Freguesia 
qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser assegurado pela Câmara 
Municipal o respectivo financiamento e apoio técnico (Artigos 8º e 11º do Decreto - Lei n.º 77/84, 
de 8 de Março). 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de Chainça tem como prioridade urgente a beneficiação 
do Largo de Santa Quitéria, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, 
representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de Chainça, representada 
pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Arranjo do Largo de Santa Quitéria, 
incluindo construção de Instalações Sanitárias Públ icas” , que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 
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Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Arranjo do Largo de Santa Quitéria, incluindo 
construção de Instalações Sanitárias Públicas”, na freguesia de Chainça.  

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Chainça a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de Chainça, 
assegurando para o efeito o respectivo financiamento, até ao montante total de Esc. 2.800.000$00 
(Dois Milhões e Oitocentos Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Chainça, designadamente na execução 

do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 

c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras Municipais, no 
respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de obras 
públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Chainça da quantia acordada, 
nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Chainça exercer os 
poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura do 
respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto e com as indicações da Fiscalização. 
c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, Entidade 

Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da obra, 
confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal transferência. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser previamente 
aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem motivo justificado, 
do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não pagamento por parte 
da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da Junta 
de Freguesia de Chainça. 
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Cláusula Sexta 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se tornem 
necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA 

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Ampliação e Adaptação do Jardim de Infânci a da Pinheiria. 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com 
maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, designadamente 
no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas de Freguesia 
qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser assegurado pela Câmara 
Municipal o respectivo financiamento e apoio técnico (Artigos 8º e 11º do Decreto - Lei n.º 77/84, 
de 8 de Março). 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra tem como prioridade a 
reparação do Jardim de Infância da Pinheiria, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 
Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de 
Santa Catarina da Serra, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“Ampliação e Adaptação do Jardim de Infância da Pin heiria” , que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Ampliação e Adaptação do Jardim de Infância da 
Pinheiria”, a executar na freguesia de Santa Catarina da Serra. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra a 
competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia 
de Santa Catarina da Serra, assegurando o respectivo financiamento, no montante de Esc. 
8.671.350$00 ( Oito Milhões Seiscentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Cinquenta Escudos), a 
que acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, 

designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 

c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras Municipais, no 
respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de obras 
públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra da 
quantia acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra 
exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 
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a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura do 
respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, Entidade 
Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da obra, 
confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser previamente 
aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem motivo justificado, 
do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não pagamento por parte 
da Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da Junta 
de Freguesia de Santa Catarina da Serra. 

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não previstos 
na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela Câmara Municipal, 
ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta entidade, até ao limite permitido 
pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se tornem 
necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA 

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Pavimentações em arruamentos na Freguesia de Santa Catarina da Serra 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com 
maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, designadamente 
no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas de Freguesia 
qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser assegurado pela Câmara 
Municipal o respectivo financiamento e apoio técnico (Artigos 8º e 11º do Decreto - Lei n.º 77/84, 
de 8 de Março). 
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Verificando-se que a rede de arruamentos municipal na área da Freguesia de Santa Catarina da 
Serra necessita de beneficiações, que permitam à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal dar 
resposta a problemas de ordem vária cuja resolução se baseia essencialmente na existência de 
infraestruturas rodoviárias em boas condições, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 
Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de 
Santa Catarina da Serra, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“Pavimentações em arruamentos na Freguesia de Santa  Catarina da Serra” , que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Pavimentação da Rua do Seixo no lugar da 
Pinheiria, do largo da Escola, no lugar de Santa Ca tarina da Serra e Rua da Valada, no lugar 
de Loureira”, na freguesia de Santa Catarina da Serra. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra a 
competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia 
de Santa Catarina da Serra, assegurando para o efeito o respectivo financiamento, até ao 
montante total de Esc. 5.500.000$00 (Cinco Milhões e Quinhentos Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, 

designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 

c) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras Municipais, no 
respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de obras 
públicas; 

d) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra da 
quantia acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra 
exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura do 
respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto e com as indicações da Fiscalização. 
c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, Entidade 

Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas da Câmara Municipal de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da obra, 
confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria, e logo que haja disponibilidade 
financeira para tal transferência. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá a Câmara Municipal autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser previamente 
aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem motivo justificado, 
do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não pagamento por parte 
da Câmara Municipal de Leiria. 
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Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da Junta 
de Freguesia de Santa Catarina da Serra. 

Cláusula Sexta 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se tornem 
necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA 

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Reparação de calçadas em passeios na cidad e de Leiria 

Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e com 
maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 6º da Lei número 23/97, de 2 de Junho, designadamente 
no número 4 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as Juntas de Freguesia 
qualquer das competências dos municípios, devendo, para tal, ser assegurado pela Câmara 
Municipal o respectivo apoio técnico (Artigos 8º e 11º do Decreto - Lei n.º 77/84, de 8 de Março). 
Verificando-se que a rede de passeios e os bancos de jardim, na área da Freguesia de Leiria, 
necessitam de beneficiações, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de 
Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia de Leiria, 
representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Reparação de calçadas em 
passeios na cidade de Leiria” , que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Reparação de calçadas em passeios na cidade de 
Leiria ”, na freguesia de Leiria, de acordo com o Mapa de Quantidades de Trabalho que se anexa 
e faz parte integrante do protocolo. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Leiria a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de Leiria. 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Leiria, designadamente na execução do 

projecto e na fiscalização da obra; 

b) Efectuar o controlo técnico da obra, através do Departamento de Obras Municipais, no 
respeito pelos princípios legais que regem a execução de empreitadas de obras 
públicas; 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Leiria exercer os poderes 
que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 
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a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura do 
respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto e com as indicações da Fiscalização. 
c) Pagamento das facturas que forem visadas pelos técnicos do Departamento de Obras 

Municipais da Câmara Municipal, como correspondentes aos trabalhos efectuados. 

Cláusula Quarta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da Junta 
de Freguesia de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Dúvidas e Omissões 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se tornem 
necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 
 

 QUANTIDADES DE TRABALHO    

     
Obra:  Passeios    

Artº Designação Unid  Quant.  
   Parciais Totais 

     

     

1 Levantamento e reposição de calçadas, incluindo 
refechamento de juntas com cimento, aplicação de fundação 
com pó de pedra com 0,10m de espessura e todos os 
remates, nos seguintes locais: 

m2   

     

 Largo Rainha Santa Isabel, Rotunda;  34,00  
     
 Rua da Restauração;  32,00  
     
 Rua Henrique Sommer;  30,60  
     
 Rua Beatriz Machado (Hotel D. Luis)  37,00  
     
 Rua Egas Moniz - zona -  Centro de Saúde  30,00  
     
 Rua Doutor António Costa Santos  20,00  
     
 Rua Tenente Valadim  77,40  
     
 Largo Alexandre Herculano  158,40  
     

 Largo Goa ,Damão e Diu  151,00  

     
 Junto ao Turismo  20,00  
     



99.09.08 

CMLeiria/Acta n.º 35 

01496-(38) 

 Junto à Caixa Geral de Depósitos  47,50  
     
 Rua João de Deus - Caixa Geral de Depósitos  80,00  
     
 Rua Correia Mateus  40,00  
     
 Largo Comissão Municipal de Turismo  46,50  
     
 Rua Machado dos Santos  175,00  
     
 Rua Dr. João Soares - Junto ao Cruzamento para a Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo 
200,00  

     
 Rua do Liz  55,00  
     
 Largo Camilo Castelo Branco (Entrada do Parque) 20,00  

     
 Largo do Papa  30,00  
     
 Avenida Heróis de Angola  800,00  
     
 Rua Coronel Sampaio Rio  120,00  
    2204,40 
     
     
2 Levantamento e reposição de calçadas com desenho em 

pedra preta, incluindo refechamento de juntas, aplicação de 
fundação com pó de pedra com 0,10m de espessura e todos 
os remates, nos seguintes locais: 

m2   

     
 Rua Trindade Coelho  16,00  
    16,00 
     
     
3 Levantamento e reposição de lancil de betão em bordadura de 

passeios, incluindo fundação em betão pobre com 0.30mx0.25m, 
nos seguintes locais: 

ml   

     
 Largo Rainha Santa Isabel, Rotunda;  15,00  
     
 Rua da Restauração;  3,00  
     
 Rua Tenente Valadim  11,00  
     
 Largo Alexandre Herculano  20,00  
     
 Rua Machado dos Santos  75,00  
     
 Avenida Heróis de Angola  200,00  
    324,00 
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4 Substituição de lancil de pedra em bordadura de passeios, 

incluindo fundação em betão pobre com 0.30mx0.25m, nos 
seguintes locais: 

ml   

     
 Junto à Caixa Geral de Depósitos  3,00  
     
 Rua Machado dos Santos  20,00  
     
 Avenida Heróis de Angola  25,00  
     
    48,00 
5 Arranjo de caldeiras un   
     
 Rua Henrique Sommer;  1,00  
     
 Rua Beatriz Machado (Hotel D. Luís)  1,00  
     
 Rua Tenente Valadim  2,00  
     
 Largo Alexandre Herculano  1,00  
     
 Largo Goa ,Damão e Diu  1,00  
     
 Largo Comissão Municipal de Turismo  3,00  
     
 Rua Dr. João Soares - Junto ao Cruzamento para a Escola 

Secundária Francisco Rodrigues Lobo 
10,00  

    19,00 
6 Estaleiro    
     
 Montagem, construção, desmontagem e demolição do 

estaleiro de acordo com o Plano de Segurança da Obra. 
un 1,00  

     
 Aplicação das medidas regulamentares de segurança de 

acordo com o Dec. Lei 155/95 e plano de segurança e 
saúde, constante do caderno de encargos. 

un 1,00  

     
     
 TOTAL    

A Câmara depois de analisar os Protocolos em epígra fe, delibera, por 
unanimidade, aprová-los e remetê-los à Assembleia M unicipal para aprovação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO ANIMAL – ROAD SHOW PUBLICITÁR IO PEDIGREE/WHISKAS 
N.º2296/99 A empresa BAIXA 62, conjuntamente com a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, 
solicita à Câmara Municipal de Leiria autorização para realizar uma acção de divulgação do 
respeito e importância dos animais na sociedade, no âmbito das comemorações do Dia do Animal, 
no dia 28 de Setembro, no Largo do Papa Paulo VI. 

Da acção consta a distribuição de prémios, brindes e surpresas alusivas ao Dia do 
Animal, sem haver qualquer tipo de materiais de carácter promocional. 

A Câmara delibera, por unanimidade, licenciar a rea lização da acção de 
divulgação do Dia do Animal.  

** 

Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei N.º 442/91, de 15 de Novembro, a C âmara delibera, por unanimidade, 
analisar ainda os seguintes assuntos: 

- PROC.º N.º 1678/95 DE ARMINDO GROSSO DA SILVA 
- INTEGRAÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA NA D ELEGAÇÃO 

A TOKUSHIMA 
- GEMINAÇÕES – BOLSAS DE ESTUDO 
- 7e SALON DES ARTISANS D’ART 
- VISITA A LEIRIA DE UMA DELEGAÇÃO DE TOKUSHIMA 
- 8e DICTÉE DE SAINT-MAUR ET LA 6e DICTÉE JUNIORS INT ERNATIONALE 
- CAMPANHA “LIMPAR O MUNDO-LIMPAR PORTUGAL” - 1999 

** 

N.º2297/99 PROC.º N.º 1678/95 - (fl. - 627) 
De ARMINDO GROSSO DA SILVA,  acompanhado de um pedido de prorrogação de 

prazo em resposta à notificação efectuada nos termos do Código de Procedimento Administrativo, 
em nome da ESCOLA DE CONDUÇÃO QUINTA DO ADRO, com sede na Estrada Nacional 8, 
Lote 4 – Gaeiras, Óbidos, acerca da instalação de uma escola de condução nas fracções “B”, Piso 
–1 Dt.º e “C” Piso –1 Esq.º, do prédio sito na Av.ª General Humberto Delgado – Quinta do Paraíso, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição da requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir a pretensão, ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 250/94, de 15 de Outubro, pelos 
motivos já referidos na deliberação tomada em 21/07 /99 e transmitida através do oficio n.º 
6885 de 03/08/99. 

Mais delibera informar, que poderá solicitar a rean álise do processo, caso venha 
a entregar correcção que dê resposta aos motivos qu e estiveram na origem do 
indeferimento. 

** 

INTEGRAÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA NA D ELEGAÇÃO A 
TOKUSHIMA 
N.º2298/99 No seguimento da deliberação de Câmara da Acta n.º 30 de 12 de Agosto de 1998, foi 
sorteado para se deslocar a Tokushima o Presidente da Junta de Freguesia de Parceiros, Sr. Luís 
Teixeira. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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GEMINAÇÕES – BOLSAS DE ESTUDO 
N.º2299/99 Devido à inviabilidade de atribuição de “Bolsas de Estudo” em Escolas Profissionais, 
por deliberação de 98-08-12, a Câmara concedeu, face ao interesse manifestado pela Câmara 
Municipal de S. Filipe, três Bolsas de estudo para formação a nível superior no Instituto Politécnico 
de Leiria, a três estudantes daquele município cabo-verdiano, no âmbito do Acordo de 
Cooperação e Amizade oportunamente estabelecido. 

Sendo de primordial importância a prossecução dos estudos dos jovens bolseiros que 
no ano lectivo transacto frequentaram o Instituto Politécnico de Leiria, já que a sua formação 
superior muito poderá contribuir para suprir carências que têm sido um entrave para o 
desenvolvimento daquela região, a Comissão de Geminações recomenda o prosseguimento da 
atribuição das Bolsas de Estudo. 

Sendo necessário levar em linha de conta a transição do ensino técnico-profissional 
para o superior, em que é imprescindível um período de adaptação aos métodos de ensino, 
considera-se conveniente que seja facultada a repetição de um ano lectivo, em caso de 
insucesso, usufruindo também nesse ano de Bolsa de Estudo, não podendo, contudo, o 
estudante, sob pena de perda de bolsa, ir além de mais de um ano do período de duração do 
respectivo curso. 

Sendo o montante actual da cada bolsa de 500.000$00 por ano, destinado às 
despesas com propinas, livros, alojamento e alimentação, sugere-se a sua actualização para 
550.000$00/ano, pagos em décimos de 55.000$00, de Setembro a Junho de cada ano lectivo. 

A Câmara, face à proposta da Comissão de Geminações , delibera, por 
unanimidade, prosseguir com a atribuição de três Bo lsas de Estudo no Instituto Politécnico 
de Leiria destinadas a estudantes de S. Filipe, da Ilha do Fogo, Cabo Verde, suspendendo a 
sua atribuição logo que a falta de aproveitamento m otive a ultrapassagem do tempo de 
conclusão do respectivo curso em mais de um ano, ac tualizando o seu valor para o 
montante anual de 550.000$00, a pagar em décimos de  55.000$00, de Setembro a Junho de 
cada ano lectivo. 

** 

7e SALON DES ARTISANS D’ART 
N.º2300/99 Indo a cidade de Saint-Maur-des-Fossés, em colaboração com a Associação 
“Saintmaurieuse” para o Desenvolvimento Económico e a Câmara de Ofícios de Val-de-Maure, 
organizar de 26 a 28 de Novembro de 1999 o Sétimo Salão dos Artesãos de Arte, à semelhança 
do que tem acontecido nos anos anteriores, convidam o município de Leiria a fazer-se representar 
naquele certame com dois artesãos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade delegar na Comis são de Geminações a 
selecção dos dois artesãos que irão representar o M unicípio de Leiria no Sétimo Salão dos 
Artesãos de Arte a realizar de 26 a 28 de Novembro de 1999 em Saint-Maur-des-Fossés, 
suportando as despesas inerentes às viagens. 

** 

VISITA A LEIRIA DE UMA DELEGAÇÃO DE TOKUSHIMA 
N.º2301/99 Tendo sido recebida através dos Serviços Culturais da Embaixada de Portugal no 
Japão, correspondência do Sr. Nobuyoshi Kuwahara, Presidente da Sociedade Luso-Nipónica de 
Tokushima a informar que uma delegação desta cidade, integrada por 36 elementos viria a Leiria 
no próximo dia 15 de Setembro de 1999, desejando convidar a Sr.ª Presidente e restante 
executivo camarário para um almoço naquele dia, bem como efectuar no dia seguinte uma visita 
de cortesia à Câmara e visitar a cidade, atendendo a que a hora de partida para Coimbra está 
programada par as 13 horas, esta Comissão de Geminações considera de grande interesse face 
ao propósito da visita e aos laços de fraternidade existentes entre Leiria e Tokushima, que à 
delegação seja oferecido, pela Câmara, o almoço. 



99.09.08 

CMLeiria/Acta n.º 35 

01500-(42) 

 A Câmara delibera, por unanimidade, face ao propósi to da visita da Sociedade 
Luso-Nipónica de Tokushima, delegar na Comissão de Geminações a elaboração do 
programa para a estada em Leiria, oferecendo o almo ço no dia 16 de Setembro aos 
elementos que integram a comitiva. 

** 

8e DICTÉE DE SINT-MAUR ET LA 6e DICTÉE JUNIORS INTE RNATIONALE 
N.º2302/99 Tendo lugar, no Salão de Festas da Câmara Municipal de Saint-Maur-des-Fossés, em 
20 e 21 de Novembro de 1999, o 8E. Dictée de Saint-Maur et la 6e. Dictée Junior Internationale, é 
feito convite para que o município de Leiria se faça representar naquelas provas. 

A Câmara delibera, por unanimidade, fazer-se repres entar naquelas provas por 
Celine Silva Costa atendendo que tem a particularid ade de ter nascido em Saint-Maur-des-
Fossés, frequentando actualmente o ensino superior no Pólo da Universidade Católica, no 
curso de “Tradução”, onde tem obtido excelente clas sificação na disciplina da francês, 
sendo da responsabilidade da Câmara o pagamento da respectiva viagem. 

** 

CAMPANHA “LIMPAR O MUNDO-LIMPAR PORTUGAL”-1999 
N.º2303/99 Presente uma informação sobre o assunto em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe e considerando que, à semelhança dos anos 
anteriores, se pretende através desta campanha “dinamizar grupos de pessoas para integrarem 
grupos que se disponibilizem a oferecer ao Planeta, ao nosso País um dia de trabalho na recolha 
de lixo”, conforme expresso nos documentos anexos, enquanto acção de educação/sensibilização 
ambiental da população, e considerando a proliferação de lixeiras em alguns locais do município, 
nomeadamente na Freguesia de Barreira, propõe-se a divulgação de uma acção de limpeza, a 
realizar no próximo dia 18, naquela freguesia, nomeadamente nos lugares de Casal da Cortiça, 
Charneca da Galga e Mourã, para a qual se deverá apelar à participação da população em geral e 
das diversas associações em particular. 

Mais de propõe a possibilidade de oferta de um lanche a todos os participantes desta 
iniciativa. 

Caso a Ex.mª Câmara Municipal concorde com a presente informação deverá ser 
dada publicidade da respectiva deliberação através de edital a afixar no edifício dos Paços do 
Conselho e na Sede da Junta de Freguesia da Barreira.” 

A Câmara analisou o assunto e concordando com a inf ormação delibera, por 
unanimidade, publicitar através de edital a afixar no edifício dos Paços do Concelho e na 
Sede da Junta de Freguesia da Barreira a campanha e m epígrafe, para conhecimento dos 
interessados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e trinta 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 oito 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 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


