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ACTA N.º 25 
Aos dezasseis dias do mês de Junho 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 

** 

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. ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

Por motivos devidamente justificados, o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE 
RABAÇA SARAIVA , não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.06.09., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

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

1083/95 VITOR MANUEL SOARES NETO 
408/97 REIS & TORCATO, LD.ª 
529/98 OSVALDO DE JESUS COTEIRO 
589/98 DIAMANTINO VICENTE ANTUNES FARIA 
726/98 JOAQUIM FERNANDES RODRIGUES 

21/99 AGOSTINHO CRESPO DOS SANTOS 
223/99 ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A. 
224/99 DINGE – CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD.ª 
225/99 DINGE – CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD.ª 
264/99 FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS 
344/99 ABEL BOAVENTURA DUARTE E OUTROS  
371/99 SILVINA PEREIRA SANTOS RODA 
387/99 ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A. 
508/99 ARMINDO GROSSO DA SILVA 
551/99 JOAQUIM INÁCIO ALVES E OUTROS 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE QUEIXA. N.º: 
62/99 ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS N.ºS. : 

26/91 JOSÉ CARREIRA DE SOUSA PEDRO 
18/96 MANUEL DE JESUS ANTUNES PARREIRA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

T 219/97 PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL – 2.ª FASE – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 83/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DAS 
DORES – BOAVISTA – MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 149/98 CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E 
ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DA E.M. 533, NA ZONA ENVOLVENTE 
À PONTE DA CATRAIA – INFORMAÇÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- EXPLORAÇÃO DE INERTES /TAXA MUNICIPAL 
- AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-AGÊNCIA DO BANCO DE PORTUGAL EM LEIRIA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA VALORLIS 
- REVISÃO AO PLANO DE 1999 
- REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 1999 

PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE – DESTINUM – SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – DESTINUM – SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – DUMIS ELECTRODOMÉSTICOS, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ANTÓNIO & ANTÓNIO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – ROLISA – ROLAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

INDÚSTRIA, LD.ª 
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- PUBLICIDADE – JOSÉ CARLOS PEREIRA DOMINGUES 
- PUBLICIDADE – ENTREPOSTO LEIRIA 
- PUBLICIDADE – PAULO GUILHERME DUARTE TOITO 
- PUBLICIDADE – PORTUGAL TELECOM, S.A. – DNP LRA 
- PUBLICIDADE – HOTEL S. LUÍS LD.ª 
- PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD.ª 
- PUBLICIDADE – AZOIPLAS – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO OITO 

- RECTIFICAÇÃO – ABERTURA DE CONCURSO INTERNO DE ACESSO GERAL PARA 
A CARREIRA DE TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUIVO NA CATEGORIA DE 
ESPECIALISTA 

- PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA –ACTAS N.º S 290, 291, E 292 
- ESCOLA EB 2, 3 D. DINIS – ESTÁGIO DE ALUNO (CURRÍCULO ALTERNATIVO) 
- SUBSÍDIOS - EDUCAÇÃO 
- SUBSÍDIOS - CULTURA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- MOTO CLUBE DE MOINHOS DE CARVIDE – PEDIDO DE APOIO 
- CENTRO RECREATIVO DE MOINHOS DE CARVIDE – PEDIDO DE APOIO 
- EDITAL /SUBSÍDIOS 

PONTO NÚMERO ONZE 

- APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UMA PRAÇA NO ESPAÇO DO 
EDIFÍCIO EM RUÍNAS NA RUA BARÃO VIAMONTE 

- NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO NA PRAÇA GOA, DAMÃO 
E DIU 

** 
REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

N.º0000/99 A CÂMARA ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

 Presente um grupo de moradores dos prédios n.ºs 29 e 33 da Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, tendo como seu representante o Dr. Manuel da Fonseca Carreira, que 
expôs à Câmara as suas preocupações quanto à construção de um apart-hotel (Proc.º 
Obras N.º 1889/95 na Quinta do Paraíso) perto do local onde habitam, dando assim 
seguimento às queixas que já apresentaram por escrito à Câmara. 
 Informou que o mega-projecto ofende a paisagem, o ambiente, as pessoas os 
moradores, a legislação, etc. ... e que se este projecto for adiante as habitações perderão 
todo o sol, porque é o único lado soalheiro, não fazendo sentido este projecto com o que já 
se encontra edificado no local. 
 Os moradores só foram alertados para esta construção quando começaram as  
obras de limpeza e rebaixamento do local, tendo já as obras provocado estragos numa 
canalização que conduzia águas pluviais, sujeito a provocar inundações nas casas. 
 Estão projectados para este mega-edifício de 7 pisos 116 apartamentos 
turísticos tipo T0. Considerando uma ocupação de 2 pessoas, ter-se-á mais ou menos 250 
pessoas a servir-se de um serventia que é de um dos prédios, não podendo por isso utilizar 
a serventia para os fins pretendidos. 
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 Pelo exposto nas reclamações escritas já entregues na Câmara, e por tudo o 
que foi dito nesta reunião, pediram protecção da Câmara porque se sentem fortemente 
prejudicados nos seus direitos. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que o licenciamento foi feito pelo anterior 
executivo, e que a partir do momento em que o processo é licenciado confere direitos ao 
requerente. Independentemente das considerações gerais, perguntou ao Dr. Carreira se as 
dúvidas que tinha eram apenas sobre a serventia ou se quando analisou o processo tinha 
encontrado em termos práticos outra coisa. 

 O senhor Dr. Carreira  respondeu que para além da serventia o problema é que 
não está de acordo com as regras do direito do urbanismo, do direito do ambiente, do direito 
à saúde, etc. 

 A Senhora PRESIDENTE perguntou, considerando-se que do ponto DE vista 
urbanístico e arquitectónico o projecto respeita todas as normas urbanísticas, não se tendo 
encontrado, em termos práticos, do ponto de vista de análise do processo, qualquer outra 
coisa, se a única matéria que pode eventualmente condicionar o processo é a questão da 
servidão de passagem. 

 O Senhor Dr. Carreira  informou que também nunca foi afixado no local os 
avisos nem do pedido de licenciamento nem da construção e por isso terem só agora 
apresentado queixa, e então só depois da 1.ª queixa a firma Construtura afixou um aviso 
que em nada dizia respeito à obra, sendo aliás referente a uma obra licenciada na freguesia 
de Marrazes. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que a fiscalização foi ao local logo no dia em 
que foi entregue a queixa e que levantou um auto de notícia. 

** 

 O munícipe JOÃO MAGALHÃES , em nome dos moradores da freguesia dos 
Pousos, informou dos problemas que estão a causar as obras dos novos acessos à auto-
estrada, nomeadamente ao cemitério, à zona desportiva e a um café restaurante que é 
propriedade do Senhor Adelino Fontes, que já colocou placas a informar os seus clientes 
que continuam abertos. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que está ao corrente da situação e que estão 
empenhados em resolver o problema, mas que têm que estar presentes todos os 
envolvidos, pelo que aguarda uma reunião com a participação da BRISA, da JAE, Câmara e 
Junta de Freguesia de Pousos, agendada para a próxima semana. 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
N.º1568/99 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as 
seguintes questões: 
 1.º Estava em construção uma esplanada no terreiro, já tinham os postes 
colocados e os paralelos retirados. 

 O Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO  informou que a fiscalização 
já foi ao local e levantou um auto. 

 O senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  disse que a Câmara deveria ir ao local 
com uma máquina e recolocar tudo como estava. 

 2.º Desejava saber quanto à “Pizzaria di Roma”  se já tinha sido ultrapassado o 
prazo dado pela Câmara e se as obras já estavam concluídas. 
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 O Director do Departamento das Obras Particulares informou que as obras já 
foram feitas. O tecto foi isolado e mudado o pavimento. Não se poderá garantir que fique 
resolvido a 100% pelo que se terá que aguardar. 

 3.º Queria saber quantos aderentes houve ao PROCOM. 

 O Senhor Vereador ENG. PEDRO FARIA , informou que há cerca 82 
candidaturas e se tivesse havido mais tempo mais teriam aderido. 

** 

N.º1569/99 Pelo Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Sugeriu que os bancos do Jardim Luís de Camões fossem recuperados, pois 
quase todos estão partidos. 

 2.º Desejava saber se é verdade que a PASOLIS ganhou o processo que tinha 
com a Câmara. 

 A Senhora PRESIDENTE disse que só houve uma decisão judicial que diz que a 
fundamentação para se proceder ao embargo não completa. 

** 

N.º1570/99 Pelo Senhor Vereador ENG. PEDRO FARIA foi apresentada a seguinte questão: 

 Na Av. Marquês de Pombal, o segundo prédio do lado esquerdo de quem desce 
tem um desnível muito grande e tem zonas em que não há qualquer protecção para os 
transeuntes. O muro existente é muito pequeno, pelo que sugeriu que se intimasse os 
proprietários para prolongar a vedação já existente por forma a assegurar a segurança dos 
transeuntes. 

** 

N.º1571/99 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO , foi apresentada a seguinte questão: 

 Deseja saber o ponto da situação dos diversos inquéritos em curso. 

** 

INFORMAÇÃO 
N.º1572/99 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, informou: 

 No âmbito das comemorações do 70º Aniversário da Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais, foi a Câmara Municipal de Leiria convidada por aquele 
organismo para a realização conjunta de um Colóquio sobre o Castelo de Leiria, a ter lugar 
em Leiria, durante a tarde do próximo dia 15 de Julho, no qual serão abordadas questões 
que vão desde a história do monumento à perspectivação de futuras intervenções a realizar 
nos domínios da arquitectura e da museologia. 
 Para colaborarem nesta realização foram já convidadas e responderam 
afirmativamente várias personalidades, entre as quais a Directora do IPM, Doutora Raquel 
Henriques da Silva e o Prof. Doutor José Mattoso, estando neste momento praticamente 
definido todo o programa do Colóquio. 
 Os conferencistas serão os seguintes: Prof. Doutor José Mattoso, Coronel 
Francisco Sousa Lobo, Dr. António Nabais, Arq.º Luís Miguel Correia, Arq.º José Charters 
Monteiro e Dr. Jorge Estrela. 
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 Ficou acordado que a Câmara Municipal de Leiria assumiria os encargos com a 
elaboração do Cartaz e dos Convites, ficando as duas entidades incumbidas de efectuar 
diligências para encontrar patrocinadores para o evento. 
 Ficou igualmente acordado que a organização do Colóquio contará com a 
colaboração das Divisões da Cultura e do Planeamento da Câmara, nas pessoas do Dr. 
José Ruivo e da Arq.ª Margarida Teixeira de Sousa. 

** 
PONTO NÚMERO UM 

N.º1573/99 PROCº Nº 1083/95 (fl - 182) 
De VITOR MANUEL SOARES NETO,  residente NA Rua Paulo VI – Vale Grande 

– Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de destaque de uma parcela de 
terreno, situada na Rua Paulo VI – Vale Grande – Vale Sepal, freguesia de Marrazes, e 
onde levou a efeito a construção de uma moradia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/06/99, delibera, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos seg uintes motivos: 

1º A parcela a destacar ficaria sem acesso directo à Estrada Nacional, face 
às condições da Licença da Junta Autónoma de Estrad as; 

2º O destaque não tem em conta as cedências para al argamento da via 
prevista no Plano Pormenor Leiria – Norte.” 

** 

N.º1574/99 PROCº Nº 408/97 - (fl - 510) 
De REIS & TORCATO – CONSTRUTORES, LDA, com sede em Ulmeiro, 

freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura de alterações a 
levar a efeito num bloco habitacional e comercial, situado na Rua do Cruzeiro - Lousada, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Garantir 45 lugares de estacionamento na totalid ade, que poderão em 
parte ser no exterior dentro da propriedade respeit ando as dimensões e espaço de 
circulação, de acordo com o anexo II do Regulamento  do Plano Director Municipal, 
uma vez que nem todos os previstos em cave respeita m essas imposições; 

2º Prever platibanda nos alçados tal como inicialme nte aprovadas, uma 
vez que a alteração proposta não se poderá aceitar,  por questões estéticas; 

3º Cumprir com o n.º 1 do art.º 32º em conjugação c om o n.º 4 do art.º 13º 
(escada de acesso à cobertura), de acordo com o Dec reto Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, que não deverá ser a partir da casa das máquinas do elevador; 

4º A sala de condomínio deverá ser dotada das devid as condições de 
iluminação e ventilação, de acordo com o art.º 15º e n.º 1 do art.º 71º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, dimensionada de modo  a poder permitir um lugar 
sentado por fracção (no mínimo 0,75m 2/pessoa) e garantindo o cumprimento do art.º 
79º do regulamento já referido; 

5º Cumprir com os art.ºs 16º (controlo do fumo nas escadas ), 17º 
(controlo da poluição do ar nas câmaras corta-fogo) , 18º (controlo do fumo nas 
câmaras corta-fogo), 45º (ralos de recolha), 47º (c âmaras retentoras) e prever 
ventilações nas boxes, de acordo com Decreto Lei n. º 66/95, de 8 de Abril; 
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6º Garantir em obra o cumprimento na generalidade d o Regulamento do 
Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas; 
 Regulamento Municipal de Obras Particulares, Decre to Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro, Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril,  Código Civil e demais legislação 
aplicável em vigor; 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 
contemplando nomeadamente, o cumprimento do Decreto  Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

** 

N.º1575/99 PROCº Nº 529/98 - (fl - 98) 
De OSVALDO DE JESUS COTEIRO, residente em Mata Mourisca - Pombal, 

acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada nos termos do CPA, e 
referente ao pedido de re-análise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito em Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 11/06/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial válida, 
confirmando a titularidade; 

2º A rampa exterior de acesso à cave e o acesso de veículos ao r/chão, 
deverá ser efectuado de nível com a rua dentro a pr opriedade, sem que implique 
interrupção da circulação pedonal no passeio em esp aço público; 

3º Apresentar áreas a ceder ao domínio público devi damente 
contabilizadas, de acordo com a planta 1/200 e de a cordo com o parecer do Gabinete 
do Plano de Urbanização do Pedrógão; 

4º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada, 
face às áreas a ceder ao domínio público; 

5º Dar cumprimento ao art.º 22º (disponibilidades d e água), do Decreto Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

6º Os arrumos/garagens, não poderão constituir frac ção autónoma; 
7º O muro de vedação confinante com a rua deverá di star 5,00m ao seu 

eixo, devendo garantir a largura do passeio previst a; 
8º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 

contemplando nomeadamente, o cumprimento do Decreto  Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, e garantindo que estrutura não interfira  com a circulação nem com os 
estacionamentos necessários face ao Regulamento do Plano Director Municipal; 

9º Garantir em obra o cumprimento na generalidade d o Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, Regulamento Municipa l de Obras Particulares,  
Código Civil e demais legislação aplicável em vigor ; 

9º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 400.000$0 0 $00, a fim de garantir a 
reposição de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, a execução dos arranjos exteriores do  espaço a ceder ao domínio 
(execução do estacionamento e passeio em calçada e lancis em pedra), de acordo 
com o estabelecido no art.º 64º do Regulamento Muni cipal de Obras Particulares, na 
qual deve constar a seguinte cláusula: “a garantia apresentada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” de acordo com o 
estabelecido no art.º 64.º do RMOP. 

Mais delibera informar, que caso pretenda muros de vedação deverá 
requerer o seu licenciamento, apresentar alçados do s muros de vedação/suporte 
adaptados à topografia do terreno, garantindo a lar gura do passeio previsto (2,00m)e 
as fundações não deverão exceder os limites da prop riedade/devem ser assimétricas. 
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N.º1576/99 PROCº Nº 589/98 - (fl - 122) 
De DIAMANTINO VICENTE ANTUNES FARIA, residente na Rua Nossa 

Senhora das Dores, n.º 6, freguesia de Boavista, referente ao pedido de re-análise do 
projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Casal Verde, Lote 5, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Requerer o licenciamento no prazo de 180 dias, d evendo apresentar os 
projectos de especialidade em falta, garantindo o c umprimento da legislação aplicável 
em vigor; 

2º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º1577/99 PROCº Nº 726/98 - (fl - 59) 
De JOAQUIM FERNANDES RODRIGUES, residente em Moinhos da Barosa, 

freguesia de Barosa, referente ao pedido de re-análise do projecto de arquitectura de um 
barracão destinado a armazém, a levar a efeito em Barroqueiros – Moinhos da Barosa, 
freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta o investimento 
previsto e o número de postos de trabalho a criar, delibera, por maioria com a 
abstenção dos Senhores Vereadores Raul Castro, Antó nio Sequeira e Dr. Acácio de 
Sousa considerar o empreendimento em causa de indis cutível interesse Municipal, de 
acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do art. º 62º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, e aprovar o projecto de arquite ctura do barracão acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Apresentar planta de implantação com o barracão cotado ao mínimo de 

5,50m da extrema Nascente; 
3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 750.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Os Senhores Vereadores Raul Castro, António Sequeira e Dr. Acácio de Sousa, 
apresentaram a Justificação de Voto que abaixo se transcreve: 

“Por considerarmos não haver suporte legal para a sua aprovação.” 

** 

N.º1578/99 PROCº Nº 21/99 - (fl - 23) 
De AGOSTINHO CRESPO DOS SANTOS, residente na, Rua das Portelas, n.º 

10, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito no Lote 5 - Fontainhas, freguesia de Monte Real. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Rectificar o limite do lote indicado a verde na planta de implantação, de 
acordo com o previsto no loteamento; 

2º A porta da cave junto ao acesso ao piso superior , deve abrir no sentido 
da saída da garagem; 

3º Criar patamar devidamente dimensionado junto à p orta do r/chão de 
acesso às escadas da cave; 

4º Reformular o lanço de escadas de modo a que o nú mero de degraus 
não seja inferior a três, de acordo com os art.ºs 1 5º e 45º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

5º A distância entre o esquentador e o fogão não po derá ser inferior a 
0,40m, de acordo com o “Código de Boa Prática de Te cnologia dos Gases 
Combustíveis”; 

6º O corte AB deverá abranger a via pública, devend o indicar os 
respectivos afastamentos e cotas altimétricas; 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo os 
mesmos cumprir com o disposto na legislação em vigo r; 

8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º1579/99 PROCº Nº 223/99 - (fl - 40) 
De ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A., com sede na 

Rua da Conceição, n.º 113 – 4º esq.º., em Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de 
um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote E2 – Porto Moniz, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/06/99, delibera, por maioria 
com a abstenção dos Senhores Vereadores Raul castro , Dr. Acácio de Sousa e Dr. 
José Alves aprovar o projecto de arquitectura do bl oco acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1º Apresentar corte AA´ abrangendo a via pública (e ixo) e os limites da 
propriedade, com indicação dos respectivos afastame ntos; 

2º A rampa de acesso às garagens não poderá interfe rir com o passeio 
exterior ao edifício, devendo desenvolver-se no int erior do mesmo; 

3º Reformular o estacionamento em cave, de modo a c umprir com o 
número de lugares previsto no Regulamento do Plano Director Municipal para a 
habitação e comércio (21 lugares); 

4º Reformular o pé direito do r/chão de acordo com o previsto no 
loteamento; 

5º Reformular o projecto de modo a cumprir com o di sposto no art.º 73º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relat ivamente às janelas das 
cozinhas e salas existentes no alçado lateral direi to; 

6º Assegurar a ventilação dos caminhos de evacuação , de acordo com o 
disposto no art.º 35º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

7º Assegurar o cumprimento do art.º 1360º do Código  Civil, 
nomeadamente quanto ao terraço a tardoz junto aos l otes confinantes; 
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8º Os lugares de estacionamento encravados deverão ficar afectos à 
mesma fracção, aquando da constituição da proprieda de horizontal; 

9º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
da cave, devendo os mesmos cumprir nomeadamente, co m o disposto na legislação 
em vigor; 

10º Apresentar,  no  acto  do levantamento   do  Al vará   de  Licença  de  
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento  Municipal  
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

11º Mais se refere que, e de acordo com o parecer e mitido pela Direcção 
Regional de Educação do Centro, que a utilização do s espaços existentes, 
nomeadamente para a instalação de estabelecimentos de restauração e bebidas, 
deverá ser objecto de análise e estudo quanto ao se u enquadramento, devendo obter 
parecer prévio daquela entidade. 

** 

N.º1580/99 PROCº Nº 224/99 - (fl - 41) 
De DINGE – CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA , com 

sede na Rua 25 de Abril, n.º 437 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em Almuinha 
Grande, Lote 5 Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Reformular os estacionamentos previstos em cave,  de modo a cumprir com o 
previsto no loteamento para este lote que são de 13  lugares; 

1.1 Reformular o acesso à cave, não devendo o mesmo  ocupar espaço 
verde público; 

2º Reformular o projecto de modo a cumprir com a ár ea de implantação 
prevista no loteamento, nomeadamente no que se refe re aos elementos construtivos 
avançados sobre a via pública; 

3º Apresentar corte 009 abrangendo a via pública, c om indicação dos 
respectivos afastamentos ao eixo dos arruamentos e cotas altimétricas; 

4º Prever guarda de protecção em toda a periferia d a cobertura com 
0.60m de altura, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 38º do Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

5º A memória descritiva deverá referir a caracteriz ação dos materiais de 
acordo com Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, be m como restantes aspectos 
nomeadamente, relativos ao controlo de poluição de ar (capitulo VII), controlo do 
fumo nos pisos (capitulo VIII), condutas e ductos ( capitulo XI) e drenagem de águas 
residuais (capitulo XII); 

5.1 Cumprir com o disposto no art.º 14.º do Decreto  Lei acima mencionado, 
relativamente ao número de degraus das escadas de a cesso à cave que não pode ser 
inferior a três; 

5.2 A rampa proposta deverá cumprir com o disposto no art.º 13º do 
Decreto Lei acima referido; 

6º Prever receptáculos postais de acordo com o disp osto no Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 
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7º Reformular o projecto de modo a assegurar o cump rimento do art.º 
1360º do Código Civil, nomeadamente quanto ao terra ço a tardoz junto ao limite da 
propriedade; 

8º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
da cave; 

9º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0$00, a fim de garantir a 
reposição de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º1581/99 PROCº Nº 225/99 - (fl - 41) 
De DINGE – CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA , com 

sede na Rua 25 de Abril, n.º 437 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em Almuinha 
Grande, Lote 4 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Reformular os estacionamentos previstos em cave,  de modo a cumprir 
com o previsto no loteamento para este lote que são  de 13 lugares; 

2º Reformular o projecto de modo a cumprir com a ár ea de implantação 
prevista no loteamento, nomeadamente no que se refe re aos elementos construtivos 
avançados sobre a via pública; 

3º Apresentar corte 009 abrangendo a via pública, c om indicação dos 
respectivos afastamentos ao eixo dos arruamentos e cotas altimétricas; 

4º Prever guarda de protecção em toda a periferia d a cobertura com 
0.60m de altura, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 38º do Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

5º A memória descritiva deverá referir a caracteriz ação dos materiais de 
acordo com Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, be m como restantes aspectos 
nomeadamente, relativos ao controlo de poluição de ar (capitulo VII), controlo do 
fumo nos pisos (capitulo VIII), condutas e ductos ( capitulo XI) e drenagem de águas 
residuais (capitulo XII); 

5.1 Cumprir com o disposto no art.º 14.º do Decreto  Lei acima mencionado, 
relativamente ao número de degraus das escadas de a cesso à cave que não pode ser 
inferior a três; 

5.2 A rampa proposta deverá cumprir com o disposto no art.º 13º do 
Decreto Lei acima referido; 

6º Prever receptáculos postais de acordo com o disp osto no Decreto 
Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

7º Reformular o projecto de modo a assegurar o cump rimento do art.º 
1360º do Código Civil, nomeadamente quanto ao terra ço a tardoz junto ao limite da 
propriedade; 

8º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
da cave; 
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9º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0$00, a fim de garantir a 
reposição de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º1582/99 PROCº Nº 264/99 - (fl - 25) 
De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTROS, residente na Rua do Centro, n.º 

12 A, Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco misto, levar a efeito no Lote 3 – Quinta do Seixo - Guimarota, freguesia de Leiria. 

 “A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em  conta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/06/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art. 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 apresentado não cumpre com o previsto  no loteamento no 
que respeita à área de implantação, nomeadamente no  que se refere às varandas; 

2º A titularidade do documento de posse não se enco ntra de acordo com 
o requerimento apresentado, nomeadamente quanto aos  subscritores do mesmo; 

3º A planta apresentada à escala 1/1000 não é compa tível com a planta 
apresentada à escala 1/500, no que se refere ao lim ite do lote do lado norte; 

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

5º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no art.º 47º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, relativame nte à altura do edifício; 

6º Não prevê pré definição da estrutura na cave a f im de não interferir 
com a circulação nem com os estacionamentos, não in dicando ainda o número de 
lugares previstos cumprindo com o disposto no Regul amento do PDM; 

7º O projecto não cumpre com o disposto no Regulame nto Geral das 
Edificações Urbanas relativamente a: 

7.1 Art.ºs 5º e 6º por os elementos gráficos não es tarem convenientemente 
cotados, indicando as áreas e utilização de todos o s compartimentos; 

7.2 Não apresentar pormenorização indicando o siste ma de ventilação dos 
W.C. interiores de acordo com o art.º 87º do RGEU e  garagens da cave, não indicando 
ainda as respectivas condutas no piso do sótão e co bertura; 

8º O projecto não cumpre com o disposto no Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro; 

8.1 Art.º 35º (ventilação dos caminhos de evacuação ); 
9º A memória descritiva não refere a caracterização  dos materiais, de 

acordo com Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, be m como restantes aspectos 
nomeadamente, relativos ao controlo de poluição de ar (capitulo VII), controlo do 
fumo nos pisos (capitulo VIII), condutas e ductos ( capitulo XI) e drenagem de águas 
residuais (capitulo XII); 

10º A sala de condomínio não ser dotada das devidas  condições de 
ventilação, de acordo com o art.º 15º do RGEU; 

11º Não se encontram previstos receptáculos postais  de acordo com o 
disposto no Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 21/98 de 4 de Setembro; 
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11-Verifica-se que as infraestruturas não se encont ram em estado 
adiantado de execução, de acordo com o previsto no nº2 do art.º 35º do Decreto Lei 
n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º nº 334/95 de 
28/ de Dezembro.” 

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 e alínea a) 
do n.º 2 do art.º 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.  

** 

N.º1583/99 PROCº Nº 344/99 - (fl - 28) 
De ABEL DA BOAVENTURA DUARTE E OUTROS, residente na Rua Heróis do 

Ultramar, n.º 33 – Quinta da Pilada – Sismaria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Oleira – Gândara dos Olivais freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Às condições referidas no parecer emitido pela F orça Aérea 
Portuguesa (do qual deverá ser dado conhecimento ao  requerente); 

2º Apresentar novo termo de responsabilidade em vir tude do anterior 
estar incorrecto, dado não discriminar designadamen te os instrumentos de 
planeamento e demais legislação aplicável , de acor do com a alínea g) do anexo IV da 
Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, uma vez que se desconhece a existência 
de loteamento para o local; 

3º Cumprir com o art.º 22º (disponibilidades de águ a) do Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

4º Garantir em obra o cumprimento na generalidade d o Regulamento do 
Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas, Regulamento 
Municipal de Obras Particulares, Decreto Lei n.º 64 /90, de 21 de Fevereiro, Código 
Civil e demais legislação aplicável em vigor; 

5º Garantir um lugar de estacionamento dentro da pr opriedade, de acordo 
com o Regulamento do PDM; 

6º Demolir as construções existentes; 
7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 

contemplando nomeadamente, o cumprimento do Decreto  Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 150.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º1584/99 PROCº Nº 371/99 - (fl - 31) 
De SILVINA PEREIRA DOS SANTOS RODA, residente na Estrada dos 

Pinheiros, n.º 365 – Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de alteração/ampliação a levar a efeito numa moradia, situada em Pinheiros, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/06/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

 “Analisado o processo ao abrigo do disposto no art .º 41º do Decreto Lei 
n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 
de Outubro, considera-se que o projecto não se enco ntra em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe indeferimento ao abri go do disposto nas alíneas a), b) 
e d) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto Lei acima ref erido,  por: 

1º Excesso de índice nos termos da alínea j) do art .º 3º e art.º 47º do 
Regulamento do Plano Director Municipal (quer pela área contabilizada no projecto, 
quer pelos alpendres demasiado fechados) e em funçã o da área da propriedade; 

2º A solução proposta não corresponder a uma soluçã o em que tenha sido 
aplicado algum critério urbanístico, considerando-s e desenquadrada no que respeita 
a alinhamentos, mantendo a construção existente ape nas para não dar cumprimento 
ao art.º 26º do Regulamento do PDM, que o obrigaria  a recuar (de notar que a 
construção existente não tem qualidade e está degra dada); 

3º Não dar cumprimento ao art.º 22º (disponibilidad es de água), do 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

4º Não prever ventilação adequada na instalação san itária, de acordo com 
os art.ºs 17º e 87º do Regulamento Geral das Edific ações Urbanas; 

5º Não se considerar justificada a necessidade de c olocar tijolos de vidro, 
uma vez que a escada tem luz exterior.” 

** 

N.º1585/99 PROCº Nº 387/99 - (fl - 41) 
De ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A., com sede na 

Rua da Conceição, n.º 113 – 4º esq.º., em Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de 
um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote E1 – Porto Moniz, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/06/99, delibera, por maioria, 
com a abstenção dos senhores Vereadores Raul Castro , Dr. Acácio de Sousa e Dr. 
José Alves aprovar o projecto de arquitectura do bl oco acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1º Apresentar corte AA´ abrangendo a via pública (e ixo) e os limites da 
propriedade, com indicação dos respectivos afastame ntos; 

2º A rampa de acesso às garagens não poderá interfe rir com o passeio 
exterior ao edifício, devendo desenvolver-se no int erior do mesmo; 

3º Reformular o estacionamento em cave, de modo a c umprir com o 
número de lugares previsto no Regulamento do Plano Director Municipal para a 
habitação e comércio (21 lugares); 

4º Reformular o pé direito do r/chão de acordo com o previsto no 
loteamento; 

5º Assegurar a ventilação dos caminhos de evacuação , de acordo com o 
disposto no art.º 35º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

6º Assegurar o cumprimento do art.º 1360º do Código  Civil, 
nomeadamente quanto ao terraço a tardoz junto aos l otes confinantes; 

7º Os lugares de estacionamento encravados deverão ficar afectos à 
mesma fracção, aquando da constituição da proprieda de horizontal; 
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8º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
da cave, devendo os mesmos cumprir nomeadamente, co m o disposto na legislação 
em vigor; 

9º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento  Municipal  
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “a garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal. ” 

10º Mais se refere que, e de acordo com o parecer e mitido pela Direcção 
Regional de Educação do Centro, que a utilização do s espaços existentes, 
nomeadamente para a instalação de estabelecimentos de restauração e bebidas, 
deverá ser objecto de análise e estudo quanto ao se u enquadramento, devendo obter 
parecer prévio daquela entidade. 

** 

N.º1586/99 PROCº Nº 508/99 - (fl - 40) 
De ARMINDO GROSSO DA SILVA, residente na Rua da Moitoa – Santo Antão - 

Batalha, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no 
Lote 18 Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura mor adia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Reformular a área de implantação do edifício, nã o podendo a mesma 
exceder 304m2, de acordo com o previsto no quadro d e síntese do loteamento; 

2º Reformular as janelas das zonas habitacionais da  cave, de modo a 
cumprir com o disposto no n.º 3 do art.º 77º do Reg ulamento Geral das Edificações 
Urbanas. 

3º Apresentar corte transversal abrangendo a via pú blica e os limites 
laterais do lote, com indicação das cotas altimétri cas e afastamentos;  

4º Garantir o cumprimento do disposto no nº3 do art .º 37º do Decreto Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à altu ra entre janelas no alçado lateral 
direito; 

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

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

** 
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N.º1587/99 PROCº Nº 551/99 - (fl - 19) 
De JOAQUIM INÁCIO ALVES, residente no lugar e freguesia de Monte Real, 

referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito num 
terreno remanescente situado na Rua das Portelas, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/06/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar termo de responsabilidade correcto di scriminando, 
designadamente, as normas técnicas e os instrumento s de planeamento aplicáveis de 
acordo com a alínea g) do anexo IV da Portaria n.º 1115A/94, de 15 de Dezembro; 

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

3º Dar cumprimento ao art.º 22º (disponibilidades d e água), de acordo 
com o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

4º Ao parecer emitido pela Força Aérea Portuguesa ( existente no 
processo 1496/98, do qual deverá ser dado conhecime nto ao requerente); 

5º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, 
contemplando nomeadamente, o cumprimento do Decreto  Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

6º Garantir 2 lugares de estacionamento dentro da s ua propriedade, de 
acordo com o Regulamento do Plano Director Municipa l; 

7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

8º Demolir as construções existentes 
Mais delibera informar, que caso pretenda muros de vedação deverá 

requerer o seu licenciamento, apresentar alçados do s muros de vedação, as 
fundações não deverão exceder os limites da proprie dade/devem ser assimétricas e, 
respeitar os alinhamentos existentes. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º1588/99 Q. Nº 62/99 - (fl - 5) 
De ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO, situada na 

Rua Afonso Lopes Vieira em Leiria, acompanhada de uma petição contestando a construção 
dos blocos mistos referentes aos processos n.º 223/99 e 387/99, que a Firma Arrabalde – 
Empreendimentos Urbanísticos, S.A. pretende levar a efeito em Porto Moniz, freguesia de 
Leiria.  

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, 
informar os autores da exposição que os lotes em ca usa integram-se no loteamento 
N.º 30/92,  aprovado em deliberação de Câmara de 25 .09.96, com o alvará n.º 870/97, 
emitido em 26.12.97. e tendo todas as entidades a q uem foram pedido pareceres, 
emitido parecer favorável, pelo que os proprietário s dos lotes têm o direito de 
construção, desde que cumpram com os projectos apro vados, tendo sido 
salvaguardado em deliberação de Câmara a condição d e não poderem ser instaladas 
actividades prejudiciais às boas condições de salub ridade e da segurança da escola. 

** 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º1589/99 PROCº LOT. Nº 26/91 (fl.161) 
De JOSÉ CORDEIRO DE SOUSA PEDRO,  residente na Rua dos Barros nº 27, 

em Marrazes acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória das obras 
de infraestruturas do loteamento situado em Féteiras – Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 9.6.99 d elibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção mantendo-se no entanto a 
hipoteca do lote 3. 

** 

N.º1590/99 PROC.º LOT. N.º 18/96 

 Agendado por lapso. 

** 
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 QUATRO 

PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL – 2ª FASE (9) T - 219/97. 
N.º1591/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 9.201.750$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade,  autorizar a 
realização dos trabalhos a mais não previstos, pelo  valor de 9.201.750$00 + IVA, 
devendo dar-se conhecimento à firma JOÃO BATISTA DO S SANTOS, LDA..  

** 

REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DAS D ORES – 
BOAVISTA (9) T – 83/98. 
N.º1592/99 Nos termos do art.º 108 do Dec.-Lei n.º 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 PRAGOSA, S.A.. 

A Câmara tomou conhecimento e porunanimidade, delib era: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato; 

** 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E ESTABILI ZAÇÃO DOS 
TALUDES DA E.M. 533, NA ZONA ENVOLVENTE À PONTE DA CATRAIA (9) T - 149/98. 
N.º1593/99 Na sequência da deliberação tomada em reunião de 99/05/05 e em resultado da 
audiência prévia dos interessados efectuada nos termos dos Art.ºs 100.º e 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo, foi presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe 
acompanhado de uma informação da Secretaria da DOM., que é do seguinte teor: 

“Em conformidade com os Artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, foram notificados os interessados para se pronunciarem no prazo de 10 
dias sobre a decisão final que iria ser tomada quanto à adjudicação da empreitada em 
epígrafe. 

Esgotado o prazo estabelecido, verifica-se que nenhum dos interessados se 
pronunciou sobre o assunto que lhes foi exposto pelo ofício N.º 5824, de 19/05/99, e 
restante documentação a ele anexa. 

Assim, face ao atrás referido entende-se que estão reunidas as condições para a 
Câmara Municipal proceder à adjudicação da empreitada em epígrafe nos termos do Art.º  
102.º do Dec.- Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, ao concorrente SOPOL – Sociedade 
Geral de Construção e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 48.968.530$00 + IVA.“ 

A Câmara tomou conhecimento e face à informação aci ma transcrita 
delibera, por unanimidade, adjudicar definitivament e a obra supra ao concorrente 
Sopol – Sociedade Geral de Construção e Obras Públi cas, S.A., pelo valor de 
48.968.530$00 + IVA, devendo celebrar-se o respecti vo contrato de adjudicação. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

EXPLORAÇÃO DE INERTES/TAXA MUNICIPAL (DA-1-9) 
N.º1594/99 Presente uma informação relacionada com o assunto em epígrafe, conforme se 
transcreve: 

“Considerando a alínea n) do artigo n.º. 19º. da lei n.º. 42/98, de 6 de Agosto, 
que prevê a possibilidade dos municípios cobrarem uma taxa por ressarcimento dos 
prejuízos causados pela exploração de inertes; 
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Considerando o modelo de “Regulamento de Liquidação e Cobrança da Taxa pela 
Exploração de Inertes”, subscrito pela ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
apresentando em anexo e já  adoptado por alguns municípios (regulamentos da C.M. Coimbra e da 
C.M. Cartaxo em anexo); 

Considerando parecer jurídico (em anexo) oportunamente solicitado pela ANMP, 
que “sustenta as posições adoptadas no regulamento”; 

Considerando a reunião efectuada, na sede da AMAE, no passado dia 4 de Maio 
(cópia da acta da reunião em anexo),na qual estiveram presentes, para além dos municípios 
que integram esta associação, representantes das Câmaras Municipais de Alcobaça, 
Pombal, Santarém e Rio Maior, através da qual terá ficado acordada a aplicação do 
Regulamento proposto pela ANMP, tendo por base o valor de 40$00/tonelada, nesta 
primeira fase, 

Considerando que na referida reunião terá sido apontado o próximo mês de 
Setembro como a eventual data de entrada em vigor daquele regulamento nos municípios 
presentes nessa reunião; 

Considerando a “Nota Informativa” do Ministério da Economia (anexo) que 
apresenta algumas questões e sugestões sobre a aplicação da taxa em questão, 
nomeadamente sobre o tipo de taxa a aplicar e a  necessidade de uniformizar, a nível 
nacional, a implementação dessa taxa; 

Considerando o levantamento das explorações de inertes / pedreiras existentes 
no Concelho, já iniciado pela C.M.L. com a colaboração da Direcção Regional da Economia 
do Centro; 

Face ao exposto importa que a Ex.ma Câmara Municipal se prenuncie sobre o 
assunto em questão, por forma a transmitir orientações superiores para eventual aplicação 
da referida taxa municipal.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o proje cto de “Regulamento 
de Liquidação e Cobrança da Taxa pela Exploração de  Inertes do Concelho de Leiria”, 
o valor unitário da taxa a aplicar e, nos termos do s art.ºs 117º e 118º do Código do 
procedimento Administrativo promover a audiência do s interessados e submeter o 
projecto a apreciação pública. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta  

** 

AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-AGÊNCIA DO BANCO DE POR TUGAL, EM LEIRIA. 
N.º1595/99 Presente a minuta da escritura de compra e venda do edifício da Ex-Agência do 
Banco de Portugal, sito no Largo 5 de Outubro de 1910, em Leiria, bem como certidão 
relativa à autorização concedida pela Assembleia Municipal para a referida aquisição. 

A Câmara, tendo em conta que a Assembleia Municipal  de Leiria, em sua 
sessão de 30 de Abril de 1999, autorizou a aquisiçã o do imóvel supra referido, 
conforme proposta deliberada em reunião de Câmara r ealizada em 10 de Março de 
1999, delibera, por unanimidade, o seguinte: 

1º Adquirir, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 51º do 
Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção  dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de 
Junho, o edifício da Ex-Agência do Banco de Portuga l, sito no Largo 5 de Outubro de 
1910, em Leiria, pelo preço de duzentos e cinquenta  milhões de escudos, que será 
pago fraccionadamente, sem juros, ao longo de 10 an os, em prestações semestrais, a 
vencer nos dias trinta de Junho e trinta e um de De zembro de cada ano, com início no 
dia trinta e um de Dezembro do corrente ano de 1999 . 
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2º Aprovar a minuta da escritura de compra e venda.  
3º Conferir poderes à Senhora Presidente para outor gar a mencionada 

escritura que será celebrada com a intervenção do N otário do 1º Cartório Notarial de 
Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta  

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
N.º1596/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a dezasseis de Junho de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidade de 503.727.959$00, sendo de Operações 
Orçamentais de 455.836.997$00, e de Operações de Tesouraria de 47.890.962$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA VALORLIS 
N.º1597/99 Presente carta da VALORLIS – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, 
SA, informando que em reunião de sua Assembleia Geral, realizada em 1999.06.14, foi 
deliberado aumentar o Capital Social para 400 milhões de escudos, mediante a emissão de 
74.530 acções da classe A, com o valor nominal de 1.000$00 cada uma. 
 Ao Município de Leiria cabe o direito de subscrever 14.194 acções 
(correspondentes a esc.: 14.194.000$00 (catorze milhões, cento e noventa e quatro mil 
escudos)). 
 As condições de subscrição são a realização de 40% do capital no montante da 
subscrição, 30% do capital até final do mês de Setembro de 1999 e 30% do capital até final 
de Novembro de 1999. 

 Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, considerar útil 
para o Município a subscrição do Capital nas condiç ões propostas, mantendo-se 
desse modo a mesma participação relativa do municíp io. 
 Mais delibera submeter o assunto à apreciação da A ssembleia Municipal. 

** 

REVISÃO AO PLANO DE 1999 
N.º1598/99 Presente a 1.ª Revisão ao Plano de Actividades para o corrente ano importando 
tanto as deduções como os reforços em 19.194 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade aprovar a 1.ª R evisão do Plano de 
Actividades de 1999. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 1999 
N.º1599/99 Presente a 1.ª Revisão ao orçamento Ordinário para o corrente ano importando 
a receite em deduções em 5.985 contos e a despesa quer nos reforços quer nas deduções 
em 5.000. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 1.ª R evisão ao Orçamento 
Ordinário de 1999. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE – DESTINUM–SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁR IA, LDA (TL)24-16 
N.º1600/99 Presente o pedido da Firma DESTINUM – SOCIEDADE MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA, L.DA , com sede em Rua Dr. Henriques Vareda, Lt.21 – 1º E, em Leiria, 
solicitando a colocação de um anuncio luminoso, na morada acima indicada, com área de 3 
m2. 

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

** 

PUBLICIDADE – DESTINUM–SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁR IA, LDA (TL)24-16 
N.º1601/99 Presente o pedido da Firma DESTINUM – SOCIEDADE MEDIAÇÃO 
IMOBILIÁRIA, L.DA , com sede em Rua Dr. Henriques Vareda, Lt.21 – 1º E, em Leiria, 
solicitando a colocação de um anuncio luminoso, na morada acima indicada, com área de 1 
m2. 

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

** 

PUBLICIDADE – DUMIS ELECTRODOMÉSTICOS, LDA (TL)24-1 6 
N.1602/99 Presente o pedido da Firma DUMIS ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA , com sede 
na Rua Miguel Torga, Lt.e 1, r/c Esqº, em Leiria, para colocar um painel publicitário, na 
morada acima indicada, com área de 4 m2. 

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

** 

PUBLICIDADE – ANTÓNIO & ANTÓNIO, LDA (TL)24-16 
N.º1603/99 Presente o pedido da Firma ANTÓNIO & ANTÓNIO, L.DA , com sede na Av. 
Combatentes Grande Guerra, 43, A, em Leiria, solicitando a colocação de um anuncio 
luminoso, na morada acima indicada, com área de 2 m2. 

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

** 

PUBLICIDADE – ROLISA – ROLAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRI OS PARA INDÚSTRIA, 
LDA.(TL)24-16 
N.º1604/99 Presente o pedido da Firma ROLISA – ROLAMENTOS, PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA INDÚSTRIA, L.DA.,  com sede na Via Sá Carneiro, Zona Industrial 
Maia I, Sector IX, Moreira, Maia, solicitando a colocação de 3 anúncios luminosos, sendo 2 
(com área de 5 m2 na totalidade) a colocar na fachada do estabelecimento sito na Urb. 
Quinta da Gordalina, Lt.e 2, Leiria Gare, freguesia de Marrazes e outro (com área de 2 m2) 
num poste junto àquelas instalações. 
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A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do quanto à publicidade 
a colocar na fachada das instalações, desde que apr esente declaração de autorização 
do condomínio do edifício, e de notificar o requere nte, nos termos dos art.ºs 100º e 
101º do Código de Procedimento Administrativo, apro vado pelo Dec. Lei 442/91 de 
15/11, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei  6/96 de 31/1, da intenção da 
Câmara de indeferir a pretensão, quanto à publicida de a colocar no poste junto ao 
estabelecimento, com base no parecer emitido pelo D epartamento de Urbanismo, que 
deverá ser transmitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – JOSÉ CARLOS PEREIRA DOMINGUES(TL)24-1 6 
N.º1605/99 Presente o pedido de JOSÉ CARLOS PEREIRA DOMINGUES , residente na 
Rua dos Novos, Água Formosa, freguesia de Bajouca, solicitando a colocação de uma placa 
publicitária, naquela morada, com área de 1 m2. 

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

** 

PUBLICIDADE – ENTREPOSTO LEIRIA (TL)24-16 
N.º1606/99 Presente o pedido da Firma ENTREPOSTO LEIRIA, VIATURAS E MÁQUINAS, 
L.DA, sita na Av. Marquês de Pombal, Lt.e 6, r/c Dto, em Leiria, solicitando a colocação de 1 
reclamo luminoso, na morada acima indicada, com área de 4 m2 

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

** 

PUBLICIDADE – PAULO GUILHERME DUARTE TOITO (TL)24-1 6 
N.º1607/99 Presente o pedido de PAULO GUILHERME DUARTE TOITO,  residente na Rua 
dos Mártires, 12 - A, em Leiria, solicitando a colocação de um anuncio luminoso, na morada 
acima indicada, com área de 2 m2. 

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

** 

PUBLICIDADE – PORTUGAL TELECOM, S.A. – DNP LR (TL)2 4-16 
N.º1608/99 Presente o pedido de PORTUGAL TELECOM, S.A.  – DNP LR, sito na Rua 
Comissão Iniciativa, 24, em Leiria, solicitando a colocação de uma faixa publicitária, na Av. 
Heróis de Angola, em Leiria, com área de 5 m2. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar o re querente nos termos 
dos artºs 100º e 101º do Código de Procedimento Adm inistrativo, aprovado pelo Dec. 
Lei 442/91 de 15/11, com as alterações introduzidas  pelo Dec. Lei 6/96 de 31/1, da 
intenção da Câmara de indeferir a pretensão, de aco rdo com o parecer emitido pelo 
D.U., que deve ser transmitido à requerente. 

** 
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PUBLICIDADE – HOTEL S. LUIS, LDA (TL)24-16 
N.º1609/99 Presente o pedido da Firma HOTEL S. LUÍS, L.DA , sito na Rua Henrique 
Sommer, em Leiria, solicitando autorização para colocar placas indicativas, em vários locais 
da cidade, com área de 1 m2 cada. 

 A Câmara, delibera, por unanimidade, face aos pare ceres emitidos, deferir 
o pedido na condição indicada pelo DOM (Sector do T rânsito), que deverá ser 
transmitido à requerente. 

** 

PUBLICIDADE – RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD A (TL)24-16 
N.º1610/99 Presente o requerimento da firma RECTÂNGULO – PUBLICIDADE EXTERIOR, 
L.DA, com sede no Edifício Soingeste, Casal dos Moinhos, Lt.e 4, Estrada da Paiã, 
Pontinha, solicitando autorização para colocar um painel publicitário, com área de 24 m2, a 
colocar na saída de Leiria para Caranguejeira e Albergaria dos Doze, junto à E.N.1. 

 A Câmara, delibera, por unanimidade, notificar o r equerente nos termos 
dos artºs 100º e 101º do Código de Procedimento Adm inistrativo, aprovado pelo Dec. 
Lei 442/91 de 15/11, com as alterações introduzidas  pelo Dec. Lei 6/96 de 31/1, da 
intenção da Câmara de indeferir a pretensão, de aco rdo com o parecer emitido pela 
J.A.E., que deve ser transmitido à requerente 

** 

PUBLICIDADE – AZOIPLAS – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PL ASTICOS, LDA (TL)24-
16 
N.º1611/99 Presente o requerimento da firma AZOIPLAS – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 
PLÁSTICOS, L.DA,  solicitando autorização para colocar uma placa indicativa, com área de 
1 m2, a colocar em Vale do Horto. 

A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o, na condição 
indicada pela Junta de Freguesia, que deverá ser tr ansmitido à requerente. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RECTIFICAÇÃO – ABERTURA DE CONCURSO INTERNO DE ACES SO GERAL PARA A 
CARREIRA DE TÉCNICO PROFISSIONAL DE ARQUIVO NA CATE GORIA DE 
ESPECIALISTA 
N.º1612/99 Por se constatar que a deliberação n.º 1466/99, tomada em reunião de 99.06.02, 
saiu incorrecta propõe-se a seguinte rectificação: Onde se lê  “ ... Técnico Profissional de 
Arquivo na categoria de Especialista”, deverá ler-se  “... Técnico Profissional de Arquivo na 
categoria de Especialista Principal”; e onde se lê  “ ... Técnico Profissional de Arquivo 
Principal” deverá ler-se “ ... Técnico Adjunto de Arquivo Principal e Técnico Profissional de 
Arquivo Especialista”. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  respectiva 
rectificação. 

** 
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PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 
N.º1613/99 Presente uma carta de 99.05.31 e nota de honorários, do Sr. Dr. Manuel da 
Fonseca Carreira, solicitando o pagamento da importância de 124.000$00, acrescida de 
21.080$00 de IVA, relativa à sua provisão no processo que o Bombeiro, ANTÓNIO DO 
ROSÁRIO RODRIGUES, moveu contra esta Câmara Municipal. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, mandar pagar. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTAS Nº S 290, 291  E 292 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - DE 15-4 
N.º1614/99 Presente o ofício nº 449/99 da EPL, datado de 99.05.25, respectivamente, 
anexando fotocópia das Actas n.º s 290, 291 e 292 do Conselho de Administração, para 
conhecimento da Câmara Municipal de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ESCOLA EB 2 E 3 D. DINIS – ESTÁGIO DE ALUNO (CURRÍC ULO ALTERNATIVO) - DRH 
39-7 
N.º1615/99 Presente o ofício da ESCOLA EB 2 E 3 D. DINIS , datado de 99.04.26, 
solicitando a colaboração dos serviços da CML na colocação do aluno Pedro Miguel H. 
Marques (de uma turma de Currículo Alternativo), em estágio de sensibilização pré-
profissional, de preferência nas áreas de Arquivista/Informática, nas tardes de quintas e 
sextas durante o ano lectivo 1999/2000. 

A Câmara delibera, por unanimidade, assegurar a prá tica de estágio do 
aluno Pedro Miguel H. Marques (de uma turma de curr ículo alternativo) da Escola E.B. 
2 e 3 D. Dinis, durante o ano lectivo 1999/2000. 

** 

SUBSÍDIOS- EDUCAÇÃO - (DE) 48 
N.º1616/99 Em aditamento à deliberação de 99.04.28, propõe-se para atribuição de subsídio 
a seguinte Associação: 

- Associação da Escola Amarela – Pais, Encarregados de  
Educação e amigos da Escola nº 2 do 1º Ciclo do  
Ensino Básico de Leiria ............................................................  100.000$00 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o valor  proposto e transferir 
para a Associação da Escola Amarela – Pais, Encarre gados de Educação e Amigos da 
Escola Nº 2 do 1º Ciclo do Ensino Básico de Leiria o subsídio de 100.000$00, após a 
apresentação do relatório comprovativo das activida des  

** 

SUBSÍDIOS – CULTURA 
N.º1617/99 Agendado por lapso. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

MOTO CLUBE DE MOINHOS DE CARVIDE – PEDIDO DE APOIO 
N.º1618/99 Presente pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , o ofício do Moto Clube 
de Moinhos de Carvide onde solicita apoio para a realização de um passeio de cicloturismo 
a levar a efeito a 20 de Junho do corrente ano. 

 Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanim idade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei 18/91, de 12 de Ju nho, um subsídio de 50.000$00, ao 
Moto Clube de Moinhos de Carvide. 

** 

CENTRO RECREATIVO DE MOINHOS DE CARVIDE – PEDIDO DE APOIO 
N.º1619/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o ofício do Centro 
Recreativo de Moinhos de Carvide, onde solicita apoio para a realização do “Torneio de 
Futebol de 5”, sendo a verba a atribuir destinada a trofeus, despesas com a arbitragem e 
material desportivo. 

  Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanim idade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei 18/91, de 12 de Ju nho, um subsídio de 50.000$00, ao 
Centro Recreativo de Moinhos de Carvide. 

** 

EDITAL/SUBSÍDIOS 
N.º1620/99 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UMA PRAÇA NO  ESPAÇO DO 
EDIFÍCIO EM RUÍNAS NA RUA BARÃO VIAMONTE 
N.º1621/99 Retirado. 

** 

NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO NA PRAÇA GOA, DAMÃO E 
DIU 
N.º1622/99 Retirado. 

** 

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

- CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO RECINTO DA FEIRA 
- CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DOS CITRINOS DO ALGARVE 
- RAMAL DE ELECTRICIDADE PARA O EDIFÍCIO DA SEDE DA  

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DO VAL E DO 
HORTO 

- CEDÊNCIA DE ESPAÇO JUNTO AO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
- REUNIÕES RELATIVAS AO MÊS DE FÉRIAS 
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- PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO E CONCRETIZ AÇÃO 
DOS FACTOS APONTADOS NA EXPOSIÇÃO APRESENTADA PELO SR. 
LUÍS MANUEL MARQUES VIEIRA 

** 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO RECINTO DA FEIRA 
N.º1623/99 A empresa INFORFI solicita a cedência de espaço para levar a cabo uma acção 
publicitária com um balão de ar quente. Esta acção destina-se a promover o lançamento de 
um produto, proporcionando igualmente baptismos de voo. O local pretendido situa-se no 
recinto da Feira, sendo necessária uma área de 40x40m metros. A acção desenvolver-se-á 
nos dias 3 e 4 de Julho e no dia 24 de Julho. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, ceder o espaço  solicitado pela 
INFORFI. 

** 

CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DOS CITRINOS DO ALGARVE 
N.º1624/99 A FROG – COMUNICAÇÃO  solicita à Câmara Municipal de Leiria a colaboração 
numa acção de Divulgação dos Citrinos do Algarve, promovida pela Direcção Regional de 
Agricultura do Algarve. A campanha tem um ponto fixo de animação, uma tenda 
desmontável, a partir da qual se desenrolam actividades lúdicas e se oferece sumo de 
laranja. Haverá jogos para os mais jovens e a actuação do Grupo Juvenil de Acordeonistas 
de São Brás de Alportel. A colaboração é pretendida nos seguintes itens: 

- Local para a implantação da tenda 4x4 metros, tendo em consideração que 
será necessário mais espaço para a disposição de jogos infantis e actuação do Grupo 
Musical; 

- Fornecimento de Energia Eléctrica, para alimentar duas arcas frigoríficas e 
uma aparelhagem de som; 

- Indicação do horário mais conveniente; 
- Marcação da data, preferencialmente no decorrer da 2.ª quinzena de Junho; 
- Colaboração da Câmara no fornecimento de listagem de individualidades 

locais a convidar para um almoço oferecido pela Direcção Regional de Agricultura do 
Algarve, no qual estará presente a Comunicação Social. 

A Câmara face à informação prestada pelo Vereador E ng. Fernando 
Carvalho e considerando a importância para a promoç ão da produção nacional de 
citrinos delibera, por unanimidade, autorizar a cam panha de divulgação dos citrinos 
do Algarve e cede para tal o espaço do Largo Papa P aulo VI no dia 26 de Junho de 
1999. Esta cedência, porque envolve órgãos da admin istração pública, nomeadamente 
a Direcção Regional de Agricultura do Algarve, está  isenta do pagamento de taxas. 

** 

RAMAL DE ELECTRICIDADE PARA O EDIFÍCIO DA SEDE DA A SSOCIAÇÃO 
RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DO VALE DO HORTO  
N.º1625/99 A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DO VAL E DO 
HORTO solicita à Câmara Municipal de Leiria a verba necessária para o estabelecimento do 
ramal de energia eléctrica na sua sede. A associação tem vindo, até ao momento, a utilizar 
o contador de obras, para o seu funcionamento. O orçamento que lhes foi enviado pela 
CENEL, no dia 11 de Dezembro de 1998, apresenta um valor 146.016$00. 

 A Câmara face à informação prestada pelo Senhor Ve reador Eng. Fernando 
Carvalho delibera, por unanimidade atribuir um apoi o financeiro correspondente ao 
orçamento da CENEL que é de esc.: 146.016$00 c/IVA incluído para construção do 
ramal à Associação Recreativa, Cultural e desportiv a do Vale do Horto. 
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CEDÊNCIA DE ESPAÇO JUNTO AO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SI LVA 
N.º1626/99 De acordo com o protocolo assinado entre a Câmara Municipal e a TV CABO 
MONDEGO SA, esta solicita a decência de espaço junto ao Teatro José Lúcio da Silva, 
conforme indicado no ofício enviado, para a instalação temporária de um quiosque da TV 
Cabo Mondego, cujo objectivo é promover e comercializar o serviço prestado pela empresa. 
 O quiosque tem comprimento de 2,.20 metros, largura 2,55 metros e altura 2,40 
metros. A duração inicialmente pretendida para o seu funcionamento era entre o dia 1 de 
Maio e 31 de Julho do corrente ano. 

 A Câmara face à informação prestada pelo Senhor Ver eador Eng. Fernando 
Carvalho, delibera, por unanimidade, ceder o espaço  solicitado à TV Cabo Mondego 
SA, mediante o pagamento das taxas de ocupação da v ia pública e de publicidade. 

** 

REUNIÃO RELATIVA AO MÊS DE FÉRIAS (DA) 
N.º1627/99 A Câmara delibera, por unanimidade, que durante o mês de Agosto, por ser 
o período mais utilizado para gozo de férias, só ha verá duas reuniões, a 11 e 25 com o 
mesmo horário das restantes reuniões do órgão execu tivo. 
 Nas duas reuniões de Agosto o público poderá inter vir no período Antes da 
Ordem do Dia, devendo para o efeito, inscrever-se c om a antecedência mínima de 24 
horas. 
 Da presente deliberação serão feitos editais para publicação e afixação nos 
locais habituais. 

** 

PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO E CONCRETIZAÇ ÃO DOS FACTOS 
APONTADOS NA EXPOSIÇÃO APRESENTADA PELO SR. LUÍS MA NUEL MARQUES 
VIEIRA (DA-25-2) 
N.º1628/99 Apresentada uma exposição da Sr.ª Dr.ª Maria Ana Carvalho de Castro Barradas 
Toledo Rolla, instrutora no Processo de Inquérito referido em epígrafe, a informar que a Sr.ª 
D. Maria Manuela Araújo Macedo, testemunha naquele processo, não compareceu no dia 
07 de Junho de 1999 para ser inquirida, nem justificou a falta, apesar de ter sido 
devidamente notificada pela Polícia de Segurança Pública de Leiria, e que este 
comportamento deverá ser objecto de comunicação ao Ministério Público junto da Comarca 
de Leiria, por configurar a prática do crime de desobediência. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, mandar comunica r ao Ministério 
Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Le iria que a Sr.ª D. Maria Manuela 
Araújo Macedo não compareceu para ser inquirida no dia 07 de Junho de 1999, nem 
justificou a sua falta, apesar de ter sido devidame nte notificada pela Polícia de 
Segurança Pública de Leiria com a cominação da prát ica do crime de desobediência, 
tendo assim desrespeitado o que fora determinado na  deliberação desta Câmara 
Municipal tomada em sua reunião de 30 de Setembro d e 1998.  
 Delibera ainda mandar solicitar à inquiridora no P rocesso de Inquérito que 
desentranhe dos autos de inquérito o ofício enviado  pela Polícia de Segurança 
Pública de Leiria a comunicar que a Sr.ª D. Maria M anuela Araújo Macedo, a fim de 
acompanhar a comunicação ao Ministério Público. 
 Mais delibera mandar juntar àquela comunicação cer tidão da exposição 
apresentada pela Sr.ª Dr.ª Maria Ana Carvalho de Ca stro Barradas Toledo Rolla em 14 
de Junho de 1999, certidão da deliberação da Câmara  Municipal de Leiria de 30 de 
Setembro de 1999, bem como o referido ofício da Pol ícia de Segurança Pública de 
Leiria. 

** 



99.06.16 

CMLeiria/Acta n.º 25 

.0908-(30) 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezoito 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 dezasseis dias do mês de Junho 
do ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 
 


