
99.08.11 

CMLeiria/Acta n.º 32 

01233-(1) 

ACTA N.º 32 
Aos onze dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e noventa e nove, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a 
Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 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 
ARQT.º PAULO ANTÓNIO SOUSA RAMOS para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQT.º. ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

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

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador ENG. PEDRO LOPES 
PEREIRA DE FARIA  não pôde estar presente. 

** 

O Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO chegou eram quinze horas e 
vinte minutos, estando a reunião da deliberação N.º1982/99. 

** 
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APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.07.28 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

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

2406/90 FILIPES & OLIVEIRA – INDUSTRIAIS DE CONST. CIVIL, LD.ª 
2061/95 CARLOS VIDIGUEIRA LOPES 

774/96 AFONSO & CARREIRA, LD.ª 
1165/96 JAIME GROSSO DA SILVA 
1250/97 ROGÉRIO DE JESUS GASPAR 
1367/97 DIAMANTINO RIBEIRO FRANCISCO 
1666/97 CALSEPOL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 

590/98 DIAMANTINO VICENTE ANTUNES FARIA 
1128/98 MANUEL JESUS PEREIRA DA SILVA 
1185/98 ANTÓNIO CARREIRA ORFÃO 
1610/98 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
1615/98 MANUEL LOPES CLEMENTE 
1627/98 LUZ AZUL BAR, LD.ª 

191/99 EDEN DO TERREIRO, LD.ª 
316/99 CARLOS PEREIRA GOMES 
383/99 OBRAS AMÉRICO MOTA, LD.ª 
391/99 CONSTRUÇÕES VÉSTIA, LD.ª 
392/99 CONSTRUÇÕES VÉSTIA, LD.ª 
393/99 CONSTRUÇÕES VÉSTIA, LD.ª 
437/99 MÁRIO DA CRUZ MARQUES 
451/99 SANDRA SOFIA PEREIRA 
473/99 ADRIANO JORGE 
480/99 OBRAS AMÉRICO MOTA, LD.ª 
481/99 OBRAS AMÉRICO MOTA, LD.ª 
490/99 ADELINO DA ASCENSÃO ANTÓNIO 
568/99 JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO 
579/99 MANUEL DOMINGUES VIEIRA 
608/99 NEVES & VIRGOLINO – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
610/99 JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO 
720/99 O FEIJÃO BRANCO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO. N.ºS: 
66/94 MARIA CLEMENTINA SOUSA GUERRA BAPTISTA MONTEIRO 
22/97 MARIA BRANCA CHAVES SILVA PINHEIRO COSTA S. BYRNE 
21/99 MANUEL DO ROSÁRIO FITEIRO 
46/99 FÁTIMA MARIA MARQUES SILVA 
71/99 AIRES DOS SANTOS 
88/99 FREIRE, MEIRELES & PARENTE, LD.ª 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE QUEIXA. N.º: 

109/93 MANUEL DA SILVA FERREIRA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE V.H. N.º: 

6/99 JOAQUIM SARAIVA VENTURA 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

452/70 FAUSTINO RODRIGUES MANSO E OUTROS 
80/77 JOSÉ RODRIGUES 
25/79 MANUEL JOSÉ SANTOS FERREIRA E OUTRO 
32/79 JOAQUIM FONSECA DA SILVA 
43/79 JOÃO MANUEL LAMEIRA DE SOUSA VIRGOLINO 

8/86 ANTÓNIO GONÇALVES LOPES 
4/87 MANUEL DA SILVA TEODÓSIO E OUTROS 
7/89 SOC. IDASIL – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

42/93 MANUEL DE JESUS RODRIGUES E OUTRO 
40/95 JOAQUIM HENRIQUES DA SILVA E OUTRO 
73/95 JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTROS 
11/96 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS S.A. 
29/96 ANTÓNIO S. FADIGAS E OUTROS 
14/97 CONSTRUTURA ANTUNES & RAIMUNDO, LD.ª 
18/98 JOSÉ GASPAR DE SOUSA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INF. LOT. N.º. : 

181/98 JOAQUIM PEREIRA PATRÍCIO JÚNIOR 

PONTO NÚMERO SETE 

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

T 46/98 REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 LAMEIRA – 
SANTA CATARINA DA SERRA – INFORMAÇÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

T 31/99 REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 
INTEGRADO DA BAROSA – INFORMAÇÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

T 161/98 ALARGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1209 DA 
ESTRADA NACIONAL 109 (ORTIGOSA) – CONQUEIROS – MOITA DA 
RODA – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 87/99 EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE MONTE REAL – PROPOSTA 
DE ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO 

PONTO NÚMERO OITO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS (2.ª SECÇÃO) N.º 
S.: 

TT 74/83 ALTERAÇÃO DE ÂMBITO LIMITADO AO P.D.M., NO AGLOMERADO DA 
MACEIRA 
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PONTO NÚMERO NOVE 

- PROJECTO DE PROTOCOLO DO PROGRAMA INTEGRADO AOS IDOSOS DA 
FREGUESIA DE LEIRIA 

- RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR CARLOS MANUEL ANTUNES DIAS – 
FUNCIONÁRIO DOS SMAS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 10 AO PLANO 
- ALTERAÇÃO N.º 12 AO ORÇAMENTO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL 
- PUBLICIDADE – III GALA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA 
- PUBLICIDADE – ARMÉNIO DUARTE ANTUNES VALE 
- PUBLICIDADE – LEIRIAVENTURA – COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – PLAFORMA – CONSULTADORIA & FORMAÇÃO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – RASP – REGAS, ADUBOS, SEMENTES E PESTICIDAS, LD.ª 
- PUBLICIDADE – COSTA, ADELINO & DIONÍSIO (CHINÊS BAR) 
- PUBLICIDADE – ISOTEXSA – IMPERMEABILIZAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LD.ª 
- PUBLICIDADE – LOJA DAS CASAS – SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 
- PUBLICIDADE – RED – REDE EUROPEIA DE DIFUSÃO CENTRO PUBLICIDADE 

EXTERIOR, LD.ª 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – CEDÊNCIA DE ESPAÇO PÚBLICO PARA QUIOSQUE 

DA TV CABO MONDEGO. 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR 
DA CARREIRA DE BOMBEIRO MUNICIPAL NA CATEGORIA DE CHEFE 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTAS N.º S 295, 296, 297 E 298 
- ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

GRATUITA DO MINI-AUTOCARRO DA CML 
- JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DOS 

AUTOCARROS DA CML 
- RANCHO FOLCLÓRICO DE MACEIRA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- REGULAMENTO PAVILHÃO PAULO VI 
- PROTOCOLO – CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO POLIDESPORTIVO DE ST.ª 

EUFÉMIA 
- CAMAROTE PRESIDENCIAL (ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA) 
- PROTOCOLO “VOLTA & MEIA – REPRESENTAÇÕES PROMOÇÕES E PRODUÇÕES, 

LD.ª” 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS DE ABRIL, MAIO E JUNHO 
- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
- PEDIDO DE UTILIDADE PÚBLICA DO RANCHO FOLCLÓRICO DO COIMBRÃO 

“FLORES DO VERDE PINHO” 
- APOIO AO CENTRO RECREATIVO CULTURAL DA BOAVISTA 
- PEDIDO DE CEDÊNCIA DO MERCADO SANTANA 
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PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- CEDÊNCIA DE ESPAÇO JUNTO À ROTUNDA DE PORTO MONIZ 
- ACÇÃO DE PROMOÇÃO DA VI - FEIRA NACIONAL DA PÊRA ROCHA 
- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
- LIMPEZA DO RIO LIS 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- VOTO DE AGRADECIMENTO 

** 

REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

N.º1981/99 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

 Estiveram presentes vários moradores do lugar da Farraposa – Memória, tendo 
o seu representante, o Senhor Fernando Jesus Rodrigues, exposto as razões do desagrado 
dos naturais e residentes daquele lugar, pela Câmara não ter dado qualquer resposta ao 
abaixo assinado enviado em 25 de Agosto de 1998, carta de 15 de Novembro de 1998 e 
mais recentemente a carta enviada em 7 de Junho de 1999. 
 O povo do lugar de Farraposa deseja preservar valores que ao povo há séculos 
pertencem, nomeadamente o local das "Alminhas", o local da capela (acabada de demolir 
em Agosto de 1992) e o antigo cemitério, descoberto nestes últimos anos, cuja área 
abrange aquelas, tudo situado no sítio da capela, limite do lugar de Farraposa e que está a 
ser abusivamente ocupado por um vizinho com construções que tudo indica não estarem 
licenciadas. 
 Solicitaram apoio, no âmbito das atribuições da Câmara, para resolução deste 
problema. 

 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO solicitou, como já tinha feito 
verbalmente ao senhor Fernando Rodrigues, que seja esclarecido o regime de propriedade 
dos espaços em causa para que a Câmara possa interceder. 

 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA  congratulou-se pela presença da 
população para tratar de assuntos de interesse da comunidade e não para benefício 
pessoal. 
 Declarou ainda que lamenta que ainda se continue a não dar resposta às 
pessoas, havendo por lei prazos a cumprir. Pelo que solicitou em seu nome e dos seus 
companheiros que seja averiguado qual o motivo da falta de resposta. 

 O Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  solicitou esclarecimentos quanto à 
propriedade dos terrenos, quanto aos uso do solo nos últimos 20 anos e qual a construção 
mais antiga, informando ainda que quanto às construções a Câmara deverá responder. 

 Um dos moradores presentes informou que não existe ninguém que tenha uma 
escritura em como comprou, pelo que o que se diz proprietário deverá ter acrescentado a 
uma sua matriz o terreno em causa. 

 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou que a Câmara já está 
esclarecida e vai mandar os serviços de fiscalização ao local averiguar o que se passa 
quanto às construções e tentar pesquisar sobre o regime da propriedade. 

 Embora inscrito, o Senhor José António Marques Bernardo não compareceu. 

** 
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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (1) 

N.º1982/99 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foram apresentadas as 
seguintes questões: 

 1.º Perguntou se a Câmara não pode sugerir à STL e Valorlis horários para 
recolha dos lixos, porque se verifica que a recolha é feita por vezes a horas impróprias, 
durante o dia, com o comércio e restaurantes a funcionarem, o que produz incómodos 
óbvios que deveriam ser evitados. 

 O Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO  respondeu que é uma 
situação complicada de resolver, porque quando é feita a recolha à noite o barulho perturba 
quem quer dormir. Julga-se que durante o dia é o mais viável; no entanto vai-se sugerir a 
STL para que nas zonas de restaurantes o façam logo pela manhã. 

 2.º  Atendendo a investimentos que a Câmara terá para fazer nalgumas escolas 
e por conhecer bem o Jardim de Infância dos Capuchos, não só a encosta envolvente não 
foi desmatada este ano como sabem que há uns meses veio um pedido para os serviços 
camarários refazerem o pavimento do parque interior da Escola o que até hoje não teve 
qualquer resposta, apesar de uma nova insistência. Lembrou que não só para este caso 
como para outros já relatados nesta reunião, a legislação obriga a que qualquer 
comunicação escrita dirigida a um serviço público tenha resposta em 15 dias. 

 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO respondeu que o assunto está 
entregue aos Serviços. No entanto, a satisfação atempada do pedido é não é fácil devido à 
falta de meios para responder eficazmente a todas as muitas solicitações e necessidades.  

 3.º  O Senhor José Domingos Gaspar, em 10 de Junho do corrente, enviou à 
Câmara uma carta a solicitar vários esclarecimentos acerca de dois terrenos que vendeu a 
um munícipe que, através do Proc.º de Obras n.º 1645/98, solicita a construção de uma 
padaria nos mesmos, que a Câmara indeferiu com a informação de que nos terrenos já 
existiam duas moradias licenciadas, o que não corresponde à verdade pelo que se deduz 
que terão sido usurpados os respectivos números matriciais para construção em terreno 
vizinho. 
 A Câmara até à data ainda não deu qualquer resposta à carta, o que está a 
causar sérios prejuízos ao comprador. 

 4.º No mandato anterior foi autorizada cafetaria para o quiosque existente junto 
ao Turismo (antigo posto da P.V.T.) e agora no âmbito do PROCOM os concessionários 
vêm-se na necessidade de proverem o quiosque de instalações sanitárias, conforme a lei de 
Restauração e Bebidas, o que para o efeito terá já contactado várias pessoas da Câmara 
não obtendo qualquer indicação definitiva para resolução do assunto. Atendendo a que se 
trata de um edifício municipal sugere um acompanhamento mais eficaz de forma a apoiar o 
concessionário a conseguir um espaço de lazer digno para a cidade. 

 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  disse que, sendo as instalações património 
municipal, deveria ser ela a fazer as instalações sanitárias, devendo a Câmara dar apoio 
técnico, como o fez no caso da Esplanada. Os concessionários já gastaram dinheiro numa 
planta que lhes mandaram fazer para depois a verem recusada. 
 A condução deste processo tem sido feito com muitas promessas por parte de 
alguns responsáveis autárquicos. 

 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO disse que  tem conhecimento do 
assunto, mas não sabe em que posição se encontra o processo, pelo que solicitou o 
processo à Arq.ª Cristina, Directora do Departamento de Planeamento, para averiguar.  

** 
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N.º1983/99 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO foi apresentada a seguinte questão: 

 Quanto à instalação de Lojas do Cidadão, há seis prioridades, onde está incluída 
Leiria, não havendo uma tipologia determinada, mas preferencialmente que tenha 
estacionamento próximo e uma área coberta de mais ou menos 2 000 m2 . 
 Dos serviços instalados em Lisboa, nem todos têm interesse para Leiria pelo que 
tem que ser feito um estudo dos que realmente interessam e começar a tentar ver o melhor 
local para a sua instalação e que tenha as condições necessárias, pois tanto admitem a 
hipótese de compra como a de aluguer. 
 A localização na Rua Direita é na sua opinião uma boa solução, porque fora 
disso só existe a Nova Leiria e as Galerias Alcrima, que tem condicionamentos por se 
encontrarem ainda lojistas nos dois andares que eventualmente teriam interesse. De 
qualquer maneira deveria a Câmara pensar noutra possibilidades de modo a evitar que, por 
falta de soluções, venha a ficar inviabilizada a instalação do Loja do Cidadão. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º1984/99 PROC.º N.º 2406/90 - (fl - 174) 
De FILIPES & OLIVEIRA – INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO CIV IL, LDA, 

acompanhado de uma informação dos Serviços de Fiscalização Municipal, acerca das obras 
a levar a efeito no Restaurante Pizzaria Di Roma, situado na Av. Nossa Senhora de Fátima, 
n.º 15 – R/C D.º em Leiria. 

A Câmara, tomou conhecimento da situação em que se encontram as obras 
de isolamento acústico, levadas a efeito no estabel ecimento em referência, e delibera, 
por unanimidade, informar a reclamante Sr.ª D. Ana Maria Coutinho, de acordo com a 
informação prestada pelos Serviços de Fiscalização em 28/07/99: 

1º As obras de isolamento acústico da sala de refei ções do restaurante, já 
se encontram executadas; 

2º Foram também executadas obras de isolamento acús tico na cozinha, a 
pedido da reclamante (residente no 1º andar); 

3º O sócio-gerente da firma em causa, declarou julg ar estarem resolvidos 
os problemas de barulhos e, que se aguarda que a Di recção Regional do Ambiente do 
Centro se desloque ao local para confirmar o assunt o. 

** 

N.º1985/99 PROC.º N.º 2061/95 - (fl - 132) 
De CARLOS VIDIGUEIRA LOPES, residente na Rua de Santo António, n.º 47 – 

3º Esq.º, freguesia de Leiria, referente à reanálise do pedido de licenciamento para 
continuação dos trabalhos referentes à construção de uma moradia, situada no Lote 21 – 
Urbanização Vale da Fonte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/07/99, delibera, por 
unanimidade, autorizar o licenciamento das obras em  causa, devendo apresentar 
Certidão da Conservatória do Registo Predial, antes  da emissão da licença. 

** 

N.º1986/99 PROC.º N.º 774/96 - (fl - 323) 
De AFONSO & CARREIRA LDA, com sede na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 4 

– R/C Dt.º em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
bloco habitacional e comercial, situado no Lote 4 – Quinta de S. Miguel, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar termo de responsabilidade, estimativa  de custo e 
calendarização dos trabalhos a efectuar; 

2º Cumprir com o disposto no art.º 12º do Decreto L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, devendo prever caminhos de evacuação na cave  de estacionamento; 

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

** 

N.º1987/99 PROC.º N.º 1165/96 - (fl - 320) 
De JAIME GROSSO DA SILVA, residente em Santo Antão - Batalha, 

acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada nos termos do CPA e, 
referente ao projecto de arquitectura da legalização das alterações levadas a efeito num 
edifício, situado no Lote 2 – arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 05/08/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização das alterações levadas a efeito no edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Apresentar alçado posterior a abranger a totalid ade do lote e arranjos 

exteriores propostos; 
3º Prever em obra guarda de protecção em toda a per iferia da cobertura, 

tal como anteriormente referido. 

** 

N.º1988/99 PROC.º N.º 1250/97 - (fl - 230) 
De ROGÉRIO DE JESUS GASPAR, residente em Rua Paulo VI, n.º 2215, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito num armazém, situado na Rua Paulo VI - Vale Sepal, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/07/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto Lei n.º 445/9 1, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  por: 

1º Excesso de índice face à área da propriedade e d a descrita na Certidão 
da Conservatória do Registo Predial; 

2º Falta de Certidão da Conservatória do Registo Pr edial válida; 
3º As características do corpo à estrema, além da s ua área ser 

contabilizável incorre no incumprimento do Regulame nto Geral das Edificações 
Urbanas e Código Civil, quanto aos vãos à estrema; 

4º Uma vez que a obra não possui licença, a arquite ctura aprovada por 
deliberação tomada em reunião de 17/06/98 já caduco u, pelo que o projecto de 
amarelos e encarnados está mal elaborado face à con strução existente e estimativa; 



99.08.11 

CMLeiria/Acta n.º 32 

01241-(9) 

Mais delibera informar, que qualquer pedido para o local a fim de poder vir 
a legalizar a obra (pelo menos em parte), ficará su jeito a consulta à Junta Autónoma 
de Estradas, Serviço Nacional de Bombeiros e Força Aérea Portuguesa. 

** 

N.º1989/99 PROC.º N.º 1367/97 - (fl - 94) 
De DIAMANTINO RIBEIRO FRANCISCO, residente na Rua da praça, n.º 32, 

freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma 
moradia multifamiliar, a levar a efeito em Sismaria, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/07/99, que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos nela indic ados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento com base nas alíneas a) b ) e d) do n.º 1 do art.º 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, e em virtude de: 

1º Falta de enquadramento urbanístico da pretensão,  uma vez que a 
ocupação dominante no local é de moradias isoladas e a proposta é de um edifício de 
habitação colectiva com uma ocupação da totalidade da frente do lote, criando 
empenas inestéticas e não estando suportado em qual quer estudo conjunto que 
garanta uma solução urbanística adequada à futura e volução do local e, de acordo 
com o art.º 78º do Regulamento do Plano Director Mu nicipal; 

2º Excesso de cércea face ao art.º 47º do Regulamen to do PDM; 
3º Falta de esclarecimento quanto ao capítulo IV do  Regulamento do PDM 

(estacionamentos): 
4º Desrespeito do Regulamento Geral das Edificações  Urbanas, no que se 

refere a: 
4.1 N.º 1 do art.º 71º (iluminação dos compartiment os de habitação) 
4.2 Art.º 6º e n.º 1 do art.º 66º; 
4.3 N.º 2 do art.º 87º; 
4.4 Capítulo VI. 

** 

N.º1990/99 PROC.º N.º 1666/97 - (fl - 369) 
De CALSEPOL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua 

Anzebino da Cruz Saraiva, n.º 310 – Edifício S. Miguel – Lote 1, freguesia de Marrazes, 
referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco habitacional, 
situado no Lote 64 – 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  31/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido e autorizar o respectivo licen ciamento, devendo garantir que 
todos os fogos disponham de estacionamento em cave,  aquando da constituição da 
propriedade horizontal  

** 
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N.º1991/99 PROC.º N.º 590/98 - (fl - 146) 
De DIAMANTINO VICENTE ANTUNES FARIA, residente na Rua Nossa 

Senhora das Dores, n.º 6, freguesia de Boavista, referente ao pedido de reanálise do 
projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 37 – Casal Vale Verde, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias (ou 
solicitar a apreciação dos já apresentados); 

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.º1992/99 PROC.º N.º 1128/98 - (fl - 68) 
De MANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA,  residente na Rua Dr. António 

Costa Santos, n.º 9 em Leiria, acompanhado de elementos dando resposta à notificação 
efectuada nos termos do CPA e referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional em banda, a levar a efeito na Rua do Sampão, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta eficaz às questõe s que estiveram na origem da 
proposta de indeferimento tomada em reunião de 24/0 3/99, com excepção do ponto n.º 
3, delibera, por unanimidade, indeferir a pretensão  ao abrigo do disposto nas alíneas 
a), b) e d) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n .º 445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro.  

** 

N.º1993/99 PROC.º N.º 1185/98 - (fl - 68) 
De ANTÓNIO CARREIRA ORFÃO, residente na Rua de Fátima, n.º 69 – 

Caldelas, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 12 – Quinta dos Vasos – cruz 
d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar caracterização dos materiais de acord o com o disposto no 
Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, bem como rest antes aspectos nomeadamente, 
relativos ao controlo de poluição de ar (cap VII), controlo do fumo nos pisos (cap VIII), 
condutas e ductos (cap XI) e drenagem de águas resi duais (cap XII); 

2º Reformular o lanço de escadas da cave de modo a que o mesmo seja 
dotado de patamar intermédio, de acordo com os art. ºs 15º e 45º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas; 

3º Reformular a implantação do edifício no que se r efere aos 
afastamentos (10m e 13m), de acordo com o previsto no loteamento; 
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4º Reformular o corte AB (escala 1/200) no que se r efere aos arruamentos, 
de acordo com o projecto apresentado e com o previs to no loteamento (Lot. 25/87); 

5º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e drenagem de águas residuais 
da cave, devendo os mesmos cumprir com o disposto n a legislação em vigor; 

6º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º1994/99 PROC.º N.º 1610/98 - (fl - 79) 
De MARTINS & GAMEIRO, LDA, com sede na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 4 

R/C Dt.º em Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional e comercial, a levar a efeito no Lote 78 – Casal dos Matos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Reformular o projecto de arquitectura no que se refere à cota da 
cumeeira, que deverá cumprir com o disposto no lote amento (140,80); 

2º A cota de soleira e cumeeira deverá ser nivelada  com o lote 77 e 79; 
3º O corte AB apresentado deverá abranger a via púb lica com indicação 

das cotas altimétricas e afastamentos, devendo aind a apresentar planta de 
implantação (escala1/200) com indicação dos afastam entos ao eixo da via, de acordo 
com o previsto no loteamento; 

4º Reformular a distribuição da estrutura na sub-ca ve, nomeadamente 
junto ao acesso à rampa, de modo a assegurar a circ ulação de veículos em condições 
de segurança e de acordo com o previsto no Regulame nto do Plano Director 
Municipal, devendo a largura da rampa ser de 3,00 m ; 

5º 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; 

6º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º1995/99 PROC.º Nº 1615/98 - (fl - 21) 
De MANUEL LOPES CLEMENTE, residente na Rua do Valverde, n.º 42. 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na cave de uma moradia, situada na rua e freguesia acima referidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/07/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 
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Tendo em conta o parecer já emitido por estes servi ços em 26/8/98 para o 
Processo de Obras n.º 41/98 para o mesmo local, ver ifica-se que: 

1º A área indicada no documento de posse, não se en contra de acordo 
com o indicado nos elementos gráficos; 

1.1 A delimitação da propriedade não se encontra ig ualmente de acordo 
com o previsto no loteamento; 

2º Não é apresentado termo de responsabilidade elab orado de acordo 
com a alínea g) do anexo IV da Portaria n.º 1115-A/ 94, de 15 de Dezembro, devendo 
referir nomeadamente o cumprimento das disposições do alvará de loteamento; 

3º Não é apresentada declaração do técnico responsá vel do projecto do 
edifício inicial, de acordo com o disposto no n.º 5  do art.º 29º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro; 

4º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no loteamento no 
que se refere à cave proposta, devendo esclarecer q ual a utilização para a mesma, já 
que de acordo com a informação presente no processo  2409/78, se verifica a 
existência de estabelecimento de restauração e bebi das; 

4.1 Mais se refere que a utilização prevista no lot e em causa se destina a 
fins habitacionais; 

4.2 O projecto apresentado excede o polígono de imp lantação previsto no 
loteamento; 

5º O indicado nos elementos gráficos como existente , não se encontra de 
acordo com o projecto aprovado para o local (Proces so de Obras 2409/78) no que se 
refere a alçados, plantas, implantação e afastament os; 

6º O estabelecimento proposto não se encontra servi do das devidas 
condições de iluminação de acordo com o previsto no  Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, não podendo o mesmo efectuar-s e através de vãos gradados; 

7 O projecto não cumpre com o disposto no art.º 73º  e n.º 3 do art.º 77º 
do RGEU. 
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 re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar, que poderá solicitar a revi são do processo, caso 
venha a entregar correcção que dê resposta eficaz a os motivos que estiveram na 
origem da proposta do indeferimento, carecendo o me smo de parecer a emitir pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e Centro de Saúde, ca so pretenda a instalação de 
estabelecimento de restauração e bebidas. 

** 

N.º1996/99 PROC.º Nº 1627/98 - (fl - 47) 
De LUZ AZUL BAR LDA, com sede em Quinta de Santo António, Lote 42 – R/C, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito 
num estabelecimento comercial, situado em Quinta de Santo António, Lote 42 – R/C, 
freguesia de Marrazes, para Bar-Dancing. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/08/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

1º Após análise do processo verifica-se que o edifí cio em causa se 
encontra licenciado através do Processo de Obras n. º 2471/87, encontrando-se 
prevista a utilização do mesmo para comércio (Fracç ão C); 
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2º O projecto em causa carece de autorização da ass embleia de 
condóminos, nos termos do previsto no art.º 1422º d o Código Civil, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro,  uma vez que se encontra prevista 
a alteração de utilização para Bar-Dancing; 

3º O projecto apresentado não se encontra de acordo  com o aprovado, no 
que se refere aos elementos de sobreposição a verme lho e amarelo, nomeadamente 
quanto ao pé direito interior, já que o mesmo é alt erado para 3,00m, e porta de 
entrada; 

4º Não é indicado o sistema de evacuação de fumos d a zona da copa, de 
acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 12º do Decr eto Regulamentar n.º 38/97, de 25 
de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto Regul amentar n.º 4/99, de 1 de Abril, 
bem como da localização da portaria, de acordo com o n.º 5.1.4 do anexo I do mesmo 
Decreto Regulamentar; 

5º Não é apresentada declaração do técnico responsá vel pelo projecto do 
edifício inicial, de acordo com o disposto no n.º 5  do art.º 29º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro; 

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

Mais delibera informar, que o processo poderá ser r evisto desde que 
apresente elementos que dêem resposta aos motivos q ue estiveram na origem da 
proposta de indeferimento, carecendo o projecto a a presentar de parecer do Governo 
Civil e restantes entidades, dadas as característic as do mesmo. 

** 

N.º1997/99 PROC.º N.º 191/99 - (fl - 88) 
De EDEN DO TERREIRO – PASTELARIA E CONFEITARIA LDA, com sede no 

Largo Cândido dos Reis, n.º 16 em Leiria, referente ao pedido de reanálise projecto de 
arquitectura de adaptação de 2 lojas situadas no Largo Cândido dos Reis, n.º 16, freguesia 
de Leiria, para estabelecimento de bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo, da intenção de indeferir a pretensã o com base na alínea a) do n.º 1 do 
art.º 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos seg uintes motivos: 

1º Não esclarecer o modo de evacuação de fumos da c opa; 
2º Não apresentar calendarização dos trabalhos a ef ectuar; 
3º Não apresentar projecto de segurança devidamente  carimbado pelo 

Serviço Nacional de Bombeiros, a fim de se aferir d a conformidade do mesmo com os 
elementos no presente processo; 

4º Não apresentar autorização do proprietário do ed ifício, relativamente 
às alterações a efectuar, de acordo com o indicado no contrato de arrendamento; 

** 

N.º1998/99 PROC.º N.º 316/99 - (fl - 27) 
De CARLOS PEREIRA GOMES, residente em Vale da Cruz – Carnide, Pombal, 

referente ao projecto de arquitectura de uma moradia geminada e muros de vedação, a 
levar a efeito no Lote 8 – Urbanização Belmonte I – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo 
os mesmos cumprir com o disposto na legislação em v igor; 

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.º1999/99 PROC.º N.º 383/99 - (fl - 25) 
De OBRAS AMÉRICO MOTA, LDA, com sede na Rua da Feira, n.º 280, 

freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no Lote 5 – Maligueira - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º A porta da cave junto ao acesso ao piso superior , deverá abrir no 
sentido da saída da garagem; 

2º Indicar no corte AB a cota de soleira, de acordo  com o previsto no 
loteamento (118,5); 

3º Reformular os lanços de escadas, devendo os mesm os ser dotados de 
patamar intermédio de acordo com os art.ºs 15º e 45 º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, não devendo os lanços ser excl usivamente curvos de acordo 
com o disposto no art.º 18º do Decreto Lei n.º 64/9 0, de 21 de Fevereiro; 

3.1 Prever patamar no r/c junto ao acesso à cave de vidamente 
dimensionado por questões de segurança, de acordo c om o disposto no art.º 15º e 45º 
do RGEU; 

4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
5º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

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

** 

N.º2000/99 PROC.º N.º 391/99 - (fl - 25) 
De CONSTRUÇÕES VÉSTIA LDA, com sede na Rua da Fonte da Mata – 

Albergaria dos Doze, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar 
a efeito no Lote 1 – Rêgo Travesso – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 
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1º Apresentar pormenorização indicando o sistema de  ventilação dos wc 
interiores, de acordo com o art.º 87º do Regulament o Geral das Edificações Urbanas, 
devendo ainda indicar as respectivas condutas na co bertura; 

2º A memória descritiva deverá referir a caracteriz ação dos materiais, de 
acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, bem como restantes aspectos do 
mesmo diploma legal; 

3º Prever antecâmara na cave de acordo com o dispos to nos art.ºs 15º e 
23º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devend o ser criadas antecâmaras junto aos 
acessos aos pisos superiores; 

3.1 As portas das garagens da cave, deverão abrir n o sentido da saída das 
mesmas; 

4º Apresentar corte abrangendo a via pública e os l imites da propriedade, 
com indicação dos respectivos afastamentos e cotas altimétricas, de acordo com o 
previsto no loteamento; 

5º Reformular o projecto de arquitectura no que se refere à área de 
implantação (varandas), de acordo com o previsto no  loteamento; 

6º Retirar os vãos previstos ao nível do sótão, dad o não se tratar de piso 
habitacional; 

7º Prever cobertura com três águas dada a localizaç ão do edifício; 
8º Deverão os elementos gráficos ser convenientemen te cotados e indicar 

as áreas e utilização de todos os compartimentos, d e acordo com o disposto nos 
art.ºs 5º e 6º do Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

9º Prever patamar devidamente dimensionado no r/c j unto ao acesso à 
cave por questões de segurança, de acordo com o dis posto nos art.ºs 15º e 45º do 
RGEU; 

9.1 Garantir o cumprimento do n.º 2 do art.º 65º do  RGEU, relativamente ao 
pé direito das zonas de circulação na cave; 

10º Garantir 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; 

11º Prever receptáculos postais de acordo com o dis posto 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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12º Apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de drenagem de águas residuais da cave; 

13º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de 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.º2001/99 PROC.º N.º 392/99 - (fl - 25) 
De CONSTRUÇÕES VÉSTIA LDA, com sede na Rua da Fonte da Mata – 

Albergaria dos Doze, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar 
a efeito no Lote 2 – Rêgo Travesso – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar pormenorização indicando o sistema de  ventilação dos wc 
interiores, de acordo com o art.º 87º do Regulament o Geral das Edificações Urbanas, 
devendo ainda indicar as respectivas condutas na co bertura; 

2º A memória descritiva deverá referir a caracteriz ação dos materiais, de 
acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, bem como restantes aspectos do 
mesmo diploma legal; 

3º Prever antecâmara na cave de acordo com o dispos to nos art.ºs 15º e 
23º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devend o ser criadas antecâmaras junto aos 
acessos aos pisos superiores; 

3.1 As portas das garagens da cave, deverão abrir n o sentido da saída das 
mesmas; 
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4º Apresentar corte abrangendo a via pública e os l imites da propriedade, 
com indicação dos respectivos afastamentos e cotas altimétricas, de acordo com o 
previsto no loteamento; 

5º Reformular o projecto de arquitectura no que se refere à área de 
implantação (varandas), de acordo com o previsto no  loteamento; 

6º Deverão os elementos gráficos ser convenientemen te cotados e indicar 
as áreas e utilização de todos os compartimentos, d e acordo com o disposto nos 
art.ºs 5º e 6º do Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

7º Prever patamar devidamente dimensionado no r/c j unto ao acesso à 
cave por questões de segurança, de acordo com o dis posto nos art.ºs 15º e 45º do 
RGEU; 

8º Garantir o cumprimento do n.º 2 do art.º 65º do RGEU, relativamente ao 
pé direito das zonas de circulação na cave; 

9º Garantir 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; 

10º Prever receptáculos postais de acordo com o dis posto 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; 

11º Apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de drenagem de águas residuais da cave; 

13º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de 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.º2002/99 PROC.º N.º 393/99 - (fl - 25) 
De CONSTRUÇÕES VÉSTIA LDA, com sede na Rua da Fonte da Mata – 

Albergaria dos Doze, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar 
a efeito no Lote 3 – Rêgo Travesso – Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar pormenorização indicando o sistema de  ventilação dos wc 
interiores, de acordo com o art.º 87º do Regulament o Geral das Edificações Urbanas, 
devendo ainda indicar as respectivas condutas na co bertura; 

2º A memória descritiva deverá referir a caracteriz ação dos materiais, de 
acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, bem como restantes aspectos do 
mesmo diploma legal; 

3º Prever antecâmara na cave de acordo com o dispos to nos art.ºs 15º e 
23º do Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, devend o ser criadas antecâmaras junto aos 
acessos aos pisos superiores; 

3.1 As portas das garagens da cave, deverão abrir n o sentido da saída das 
mesmas; 

4º Apresentar corte abrangendo a via pública e os l imites da propriedade, 
com indicação dos respectivos afastamentos e cotas altimétricas, de acordo com o 
previsto no loteamento; 
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5º Reformular o projecto de arquitectura no que se refere à área de 
implantação (varandas), de acordo com o previsto no  loteamento; 

6º Retirar os vãos previstos ao nível do sótão, dad o não se tratar de piso 
habitacional; 

7º Prever cobertura com três águas dada a localizaç ão do edifício; 
8º Deverão os elementos gráficos ser convenientemen te cotados e indicar 

as áreas e utilização de todos os compartimentos, d e acordo com o disposto nos 
art.ºs 5º e 6º do Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

9º Prever patamar devidamente dimensionado no r/c j unto ao acesso à 
cave por questões de segurança, de acordo com o dis posto nos art.ºs 15º e 45º do 
RGEU; 

9.1 Garantir o cumprimento do n.º 2 do art.º 65º do  RGEU, relativamente ao 
pé direito das zonas de circulação na cave; 

10º Garantir 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; 

11º Prever receptáculos postais de acordo com o dis posto 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; 

12º Apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de drenagem de águas residuais da cave; 

13º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de 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.º2003/99 PROC.º N.º 437/99 - (fl - 24) 
De MÁRIO DA CRUZ MARQUES, residente na Urbanização Vale das Aveias, 

Lote 18, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito num estabelecimento comercial, situado na Rua Comandante João Belo, n.º 6, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, devendo apresentar no prazo de 180 dias, justificação 
quanto à estabilidade ou projecto, dado as caracter ísticas do edifício. 

** 

N.º2004/99 PROC.º N.º 451/99 - (fl - 28) 
De SANDRA SOFIA PEREIRA, residente na Rua do Cabeço – Cerejeira – 

Matas - Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no 
Lote 15 – Urbanizaçãp Cruz de S. Tomé – Valinha, freguesia de Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Cumprir com o disposto no art.º 112º do Capítulo  VI do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas (exaustão de fumos); 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
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3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2005/99 PROC.º Nº 473/99 - (fl - 25) 
De ADRIANO JORGE, residente em Outeiro de Vila Verde – S. Simão de Litém, 

referente ao projecto de arquitectura de uma moradia geminada, a levar a efeito no Lote 42 
– Urbanização Belmonte I - Casais dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/08/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º A superfície total de implantação excede o previ sto no loteamento, de 
acordo com a alínea S5 do art.º 3º do Regulamento d o Plano Director Municipal; 

2º O desenvolvimento do acesso à garagem não é clar o, devendo este ser 
o mais afastado possível da curva por questões de s egurança, não esclarecendo 
ainda no projecto a forma dos arranjos exteriores, assim como eventuais muros de 
suporte de terras. 

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

Mais delibera informar, que para posterior licencia mento dos muros de 
vedação ou suporte de terras, deverá apresentar pro jecto e correspondente 
actualização da estimativa, memória descritiva e ca lendarização. 

** 

N.º2006/99 PROC.º N.º 480/99 - (fl - 41) 
De OBRAS AMÉRICO MOTA, LDA, com sede na Rua da Feira, n.º 280, 

freguesia de Bidoeira de Cima, acompanhado de uma exposição dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do CPA e, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 1 – Maligueira - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pelo requerente e 
tendo em conta a informação prestada pelo Departame nto de Obras Particulares em 
04/08/99, delibera, por unanimidade, aprovar o proj ecto de arquitectura do bloco 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentado corte abrangendo a via pública e os limites da 
propriedade, a fim de se verificar os respectivos a fastamentos ao eixo da via e cotas 
altimétricas;  

2º Reformular o projecto de modo a cumprir com o di sposto no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente a: 
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2.1 Art.º15º devendo prever antecâmara entre a zona  de garagem e o piso 
habitacional, a fim garantir as devidas condições d e higiene e salubridade, devendo 
ainda as portas de saída da garagem junto à escada abrir no sentido da saída da cave; 

2.2 Artºs 15º e 45º, referente às escadas que dever ão ser dotadas de 
patamar intermédio e, não devendo os lanços dispor de um número de degraus 
inferior a três; 

2.3 Apresentar pormenorização indicando o sistema d e ventilação das 
garagens da cave; 

3º Reformular o projecto de modo a cumprir com o di sposto no Decreto 
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente a:  

3.1 A largura entre o beirado e a platibanda sendo caminho de evacuação, 
deverá permitir a circulação de pessoas; 

3.2 N.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo na cober tura), falta indicação no 
corte 4-4; 

3.3 N.º 4 do art.º 32º, devendo assegurar o acesso fácil à cobertura; 
3.4 N.º 4 do art.º 38º (relativamente à guarda de p rotecção em toda a 

periferia da cobertura); 
4º Cumprir com o disposto no Decreto Regulamentar n .º 8/90, de 6 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto Regulamenta r n.º 21/98, de 4 de Setembro; 
5º Cumprir com o disposto no do art.º 1360º do Códi go Civil, 

nomeadamente quanto à varanda do piso 1 do lado nor te, junto ao lote adjacente; 
6º 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; 

7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2007/99 PROC.º N.º 481/99 - (fl - 41) 
De OBRAS AMÉRICO MOTA, LDA, com sede na Rua da Feira, n.º 280, 

freguesia de Bidoeira de Cima, acompanhado de uma exposição dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do CPA e, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 2 – Maligueira - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pelo requerente e 
tendo em conta a informação prestada pelo Departame nto de Obras Particulares em 
05/08/99, delibera, por unanimidade, aprovar o proj ecto de arquitectura do bloco 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Rectificar os elementos apresentados no que se r efere a (cortes e 
planta da cave) que não são compatíveis, devendo re ctificar a área da cave, 
nomeadamente quanto ao indicado no corte 2-2 e 3-3 relativamente ao limite do 
edifício do lado sul; 

2º Apresentar corte abrangendo a via pública e os l imites da propriedade, 
a fim de se verificar os respectivos afastamentos a o eixo da via e cotas altimétricas;  

3º Reformular o projecto de modo a cumprir com o di sposto no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente a: 

3.1 Art.º15º devendo prever antecâmara entre a zona  de garagem e o piso 
habitacional, a fim garantir as devidas condições d e higiene e salubridade, devendo 
ainda as portas de saída da garagem junto à escada abrir no sentido da saída da cave; 
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3.2 Art.ºs 15º e 45º, referente às escadas que deve rão ser dotadas de 
patamar intermédio e, não devendo os lanços dispor de um número de degraus 
inferior a três; 

3.3 Indicar a utilização e área de todos os compart imentos, nomeadamente 
na cave de acordo com o disposto no art.º 6º do RGE U; 

3.4 Apresentar pormenorização indicando o sistema d e ventilação das 
garagens da cave; 

4º Reformular o projecto de modo a cumprir com o di sposto no Decreto 
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro: 

4.1 A largura entre o beirado e a platibanda sendo caminho de evacuação, 
deverá permitir a circulação de pessoas; 

4.2 N.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo na cober tura), falta indicação no 
corte 4-4; 

4.3 N.º 4 do art.º 32º, devendo assegurar o acesso fácil à cobertura; 
4.4 N.º 4 do art.º 38º (relativamente à guarda de p rotecção em toda a 

periferia da cobertura); 
5º Cumprir com o disposto no Decreto Regulamentar n .º 8/90, de 6 de 

Abril, com a redacção dada pelo Decreto Regulamenta r n.º 21/98, de 4 de Setembro; 
6º Rectificar o projecto de modo a cumprir com o di sposto no do art.º 

1360º do Código Civil, nomeadamente quanto à varand a do piso 1 do lado norte, junto 
ao lote adjacente; 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto de drenagem de águas residuais da cave; 

8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2008/99 PROC.º N.º 490/99 - (fl - 27) 
De ADELINO DA ASCENSÃO ANTÓNIO, residente no Largo do Armazém – 

Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufêmea, referente ao projecto de arquitectura de duas 
moradias geminadas e muro, a levar a efeito em O-do-Botas, Rua Barão de Viamonte, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/08/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  moradias e muro acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar correcção ao corte quanto à cota de s oleira que se aceita a 
prevista por medição à escala do desenho da folha 2 9 (folha 07 do projecto); 

2º Apresentar planta à escala 1/200 respeitando a t ransição do 
alinhamento definido pelo tardoz do confinante Nort e e frente do confinante Sul, de 
modo a acompanhar o traçado da Rua; 

3º Apresentar planta à escala 1/200, prevendo o des envolvimento do 
passeio a partir do alinhamento do muro a Norte e a linhá-lo pelo muro confinante a 
Sul, de modo a acompanhar o traçado da Rua; 

4º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com a área 
rectificada, face à necessária cedência ao domínio público do terreno entre o muro e a 
Rua; 

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



99.08.11 

CMLeiria/Acta n.º 32 

01254-(22) 

6º Garantir em obra o cumprimento na generalidade d o Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, Regulamento Municipa l de Obras Particulares, 
Regulamento do Plano Director Municipal, Código Civ il (nomeadamente art.º 1421º 
quanto às partes comuns do edifício), e demais legi slação aplicável em vigor; 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo 
os mesmos contemplar nomeadamente o cumprimento do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 
de Fevereiro e Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril ; 

8º 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 (deverão t er nomeadamente a possibilidade 
de acesso do exterior e junto ao espaço público); 

9º 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 a execução dos arranjos exteriores do espaço a ceder ao domínio, de 
acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regulamen to Municipal de Obras 
Particulares, cujos passeios deverão ser em calçada  e lancis em pedra, na qual deve 
constar a seguinte cláusula: “a garantia apresentad a não cessará em caso algum, 
sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 
N.º2009/99 PROC.º Nº 568/99 - (fl - 30) 

De JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO, residente na Rua dos Mortórios, n.º 140, 
freguesia de Santa Eufêmea, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar 
a efeito no Lote 5 – Casais dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º A área indicada no documento de posse não se enc ontra de acordo 
com o indicado nos elementos gráficos; 

2º A planta de implantação apresentada não se encon tra de acordo com o 
previsto no loteamento bem como com o existente no local (largura do arruamento); 

3º A superfície de implantação excede o previsto no  loteamento, de 
acordo com a alínea S5 do art.º 3º do Regulamento d o Plano Director Municipal; 

4º O projecto não cumpre a cota de soleira prevista  no loteamento; 
5º As escadas interiores não podem ter um degrau no  patamar 

intermédio, de acordo com a conjugação dos art.ºs 1 5º e 45º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas; 

6º A memória descritiva não faz qualquer menção à c lassificação dos 
materiais utilizados no que respeita à sua resistên cia ao fogo, conforme disposto no 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

7º No requerimento, estimativa e memória descritiva , não há referência 
aos muros de vedação propostos nos elementos gráfic os; 

8º A implantação das fundações do muro de vedação e xcedem os limites 
do lote. 

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 re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro. 
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N.º2010/99 PROC.º Nº 579/99 - (fl - 21) 
De MANUEL DOMINGUES VIEIRA, residente em Mata dos Milagres, freguesia 

de Milagres, referente ao projecto de arquitectura de ampliação a levar a efeito num 
pavilhão, situado em Quinta da Pedreira – Alto Vieiro, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1º A Certidão da Conservatória apresentada e delimi tação do prédio, não 
se encontram de acordo com o previsto no alvará de loteamento, sendo a área do lote 
em causa (lote 4) de 1575m2; 

2º O projecto apresentado não se encontra ainda de acordo com o 
previsto no loteamento no que se refere à área de o cupação, que não poderá ser 
superior a 840m2 para o presente lote, bem como ali nhamentos definidos; 

3º Não é indicado o sistema de ventilação dos wc in teriores. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) do n.º 1 do art.º 63º 
do Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2011/99 PROC.º N.º 608/99 - (fl - 36) 
De NEVES & VIRGOLINO – CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua Central, 

n.º 126 – Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 4 – Sismaria – Leiria-Gare, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  31/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar corte A-B que passe pela zona de entr ada da moradia, 
relacionando-a com o perfil da Rua Cabreira confina nte a Sul, representando todo o 
lote e afastamentos previstos; 

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

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

** 

N.º2012/99 PROC.º Nº 610/99 - (fl - 33) 
De JOSÉ CARLOS PEREIRA RUIVO, residente na Rua dos Mortórios, n.º 140, 

freguesia de Santa Eufêmea, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
geminada, a levar a efeito no Lote 4 – Casais dos Matos, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/08/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  17º do Decreto Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º A planta de implantação apresentada não se encon tra de acordo com o 
previsto no loteamento bem como com o existente no local (largura do arruamento); 

2º A superfície de implantação total e em particula r da cave e do r/chão, 
não cumprem o previsto no loteamento, de acordo com  a alínea S5 do art.º 3º do 
Regulamento do Plano Director Municipal; 

3º As escadas no interior da habitação não podem te r um degrau no 
patamar intermédio, de acordo com o art.º 15º conju gado com o art.º 45º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

4º Na planta da cobertura não se encontra represent ada a saída da 
ventilação da instalação sanitária interior; 

5º Os acessos à garagem não estão representados em nenhuma das 
plantas apresentadas; 

6º A memória descritiva não faz qualquer referência  à classificação dos 
materiais utilizados, no que respeita à resistência  ao fogo, conforme disposto no 
Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

7º Na estimativa, assim como na memória descritiva não são 
mencionados os muros de vedação apresentados nos el ementos gráficos; 

8º As fundações dos muros de vedação excedem os lim ites do lote. 
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 re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2013/99 PROC.º N.º 720/99 - (fl - 23) 
De O FEIJÃO BRANCO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA, com sede na 

Avª. Marquês de Pombal, Lote 1 – Bloco B – R/C Esq.º em Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito num estabelecimento, situado no lugar e freguesia 
acima referidos, para estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1º Apresentar planta de sobreposição relativamente às alterações a 
efectuar na zona da rampa de acesso de veículos à c ave, já que o indicado como 
existente não se encontra de acordo com o projecto aprovado para o local; 

1.1 Apresentar corte transversal esclarecendo quant o ao pé direito na zona 
sobre a rampa acima indicada, que deverá cumprir co m o disposto no n.º 3 do art.º 65º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2º Rectificar o sentido de abertura das portas exte riores, de acordo com o 
indicado no projecto aprovado pelo Serviço Nacional  de Bombeiros; 

3º Instalar lavatório junto à entrada da cozinha de stinada ao pessoal, de 
acordo com o disposto no n.º 7 do art.º 12º do Decr eto Regulamentar n.º 38/97, de 25 
de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto Regul amentar n.º 4/99, de 1 de Abril; 

4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de exaustão de fumos e pro jecto de isolamento acústico. 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2014/99 PROC.º INF. Nº 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. 

Retirado. 

** 

N.º2015/99 PROCº INF. Nº 22/97 - (fl - 31) 
De MARIA BRANCA CHAVES DA SILVA PINHEIRO COSTA DE SOU SA 

BYRNE, residente na Av.ª Poeta Mistral, n.º 4 – 6ºC em Lisboa, referente à reanálise do 
pedido da viabilidade de construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na 
Av.ª José Jardim / Rua D. Manuel de Magalhães, freguesia de Leiria. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera, po r unanimidade, solicitar 
perspectiva e fotomontagem obtidos a partir da rua e da ponte sobre o rio Lis, de 
modo a perceber-se melhor o enquadramento urbanísti co da proposta.  

** 

N.º2016/99 PROC.º INF. N.º 21/99 - (fl - 46) 
De MANUEL DO ROSÁRIO FITEIRO,  residente na Rua dos Filarmónicas, n.º 7, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao pedido de viabilidade de construção de moradias em 
banda, a levar a efeito em Valverde, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta eficaz às questõe s que estiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) b) e d) do n.º 1 do arti go 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  23/06/99, transmitida através do 
ofício n.º 6182, de 13/07/99, desta Câmara Municipa l. 

** 
N.º2017/99 PROC.º INF. Nº 46/99 - (fl - 9) 

De FÁTIMA MARIA MARQUES SILVA, residente na Travessa Os Barros, n.º 4, 
freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de alterações a levar a efeito num 
barracão, situado em Vale Sepal, freguesia de Pousos, para produção de salgados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/07/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto Lei n.º 445/9 1, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  uma vez que: 

1º Para o local não se encontra prevista a instalaç ão de unidade de fabrico 
de salgados e congelados, referindo-se ainda que o lote em causa se destina a 
habitação, não se encontrando prevista a instalação  de indústrias; 

2º A definição do lote indicada não se encontra de acordo com o previsto 
no loteamento (Lot. 112/79); 

3º Não indica qual o processo de obras referente ao  licenciamento do 
edifício existente. 
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N.º2018/99 PROC.º INF. Nº 71/99 - (fl - 10) 
De AIRES DOS SANTOS, residente na Rua Principal, n.º 263 – Barreiro, 

freguesia de Colmeias, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco 
habitacional, a levar a efeito em 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  28/07/99, 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  12º 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, conclui-se que o mesmo não se encontra em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento ao ab rigo do disposto nas alíneas a), 
b) e d) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto Lei acima referido, por: 

1º Se considerar que a volumetria mais adequada é d e 2 pisos e recuado 
(a qual será objecto de analise na fase do projecto ); 

2º Falta de esclarecimento quanto ao cumprimento do  Capítulo IV do 
Regulamento do Plano Director Municipal, no que se refere a lugares de 
estacionamento no exterior em espaço a ceder ao dom ínio público e que deverá ser 
adjacente à Rua; 

3º A solução apresentada não respeitar os alinhamen tos existentes. 
Mais delibera informar, que uma vez cumpridas as qu estões acima 

referidas e ao Regulamento  Geral das Edificações Urbanas, Regulamento do Plano  
Director Municipal, Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de  Fevereiro, Decreto Lei n.º 66/95, de 
8 de Abril, Código Civil e demais legislação aplicá vel, não haverá qualquer obstáculo 
à pretensão desde que obtenha parecer favorável da Telecom.  

** 

N.º2019/99 PROC.º INF. Nº 88/99 - (fl - 17) 
De FREIRE, MEIRELES & PARENTE LDA, com sede na Av.ª Combatentes da 

Grande Guerra, n.º 12, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de alterações 
a levar a efeito na cave de um edifício situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, n.º 2 – 
fracção A em Leiria, para instalação de uma clínica de imagiologia/RX. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  29/07/99, 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  12º 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, conclui-se que o mesmo não se encontra em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento do pe dido ao abrigo do disposto nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto Le i acima referido, por: 

1º O local não possuir pé direito regulamentar face  ao Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas (3,00m), alínea c) do n.º 2  do Art.º 4º (2,70m mínimos em 
locais adaptados) do Decreto Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto, n.º 1 do Art.º 2º (3,00m 
mínimo, salvo legislação específica) da Portaria n. º 987/93, de 6 de Outubro (transpõe 
a Directiva 89/654/CEE); 

2º Não possuir adequadas condições de arejamento e iluminação 
naturais; 

3º A sala de pessoal não possuir área, vestiário, n em instalações 
sanitárias de acordo com o Decreto Lei n.º 243/86, de 20 de Agosto e Portaria n.º 
987/93, de 6 de Outubro; 
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4º Não dar cumprimento ao Art.º 70º do Regulamento do Plano Director 
Municipal, uma vez que em relação à licença de util ização da fracção A (armazém) 
aplicar-se-ia o Art.º 71º, pelo que apresenta um dé ficit de 6 lugares de estacionamento 
que não tem possibilidade de cumprir; 

5º A acta não referir inequivocamente, que a assemb leia do condomínio 
deliberou aprovar a alteração ao uso e obras; 

Mais delibera informar, que o processo poderá vir a  ser revisto desde que 
dê resposta às questões acima referidas e, obtenha aprovação ou parecer favorável 
do Serviço Nacional de Bombeiros, Centro de Saúde e  Direcção Geral Saúde.  

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2020/99 QUEIXA N.º 109/93 - (fl - 85) 
De MANUEL DA SILVA FERREIRA, residente em Ervideira, freguesia de 

Coimbrão, acompanhada de uma exposição do Sr. Joaquim Curado  dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do CPA, e referente à demolição de uma casa de 
arrecadação com 50m2, situada em Ervideira, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, tendo analisado o assunto e considerando que a exposição 
apresentada pelo Sr. Joaquim Curado não trás quaisq uer elementos relevantes ao 
processo, delibera, por unanimidade, prosseguir com  as diligências necessárias à 
reposição da legalidade adjudicando, na sequência d a deliberação de 03/03/99, os 
trabalhos de demolição à Firma Fernando Silva & Vie ira – Construções, Ld.ª, pelo 
montante de 280.000$00 + IVA, uma vez que é propost a de mais baixo preço. 

Mais delibera, dar conhecimento da presente deliber ação aos autores da 
reclamação. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2021/99 V.H. Nº 6/99 (fl - 12) 
De JOAQUIM SARAIVA VENTURA,  referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica do prédio onde reside e situado na R0ua da Caxieira, n.º 142, 
freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do 
Auto de Vistoria n.º 104/99, delibera, por unanimid ade, notificar o proprietário do 
imóvel, Sr. Manuel Rosa, residente na Rua Casal de Cima, freguesia de Coimbrão, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedi mento Administrativo, da 
intenção da Câmara em notificá-lo ao abrigo do disp osto na alínea d) do n.º 2 do art.º 
51º do Decreto Lei 100/84, de 29 de Março, alterado  pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho 
e n.º 1 do art.º 13º do Decreto Lei n.º 321-B/90, d e 15 de Outubro, para no prazo de 60 
dias, proceder à realização das obras necessárias à  reparação das deficiências 
apontadas no referido Auto de Vistoria, do qual dev erá ser dado conhecimento. 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

N.º2022/99 PROC.º LOT. N.º 452/70 (fl. 303) 
De Faustino Rodrigues Manso e outro, acompanhado de um requerimento de 

ANTÓNIO MANUEL ROSA FERREIRA, residente na Avª. da Liberdade n.º 1 em S. Pedro 
de Moel, referente à alteração ao lote n.º 19, do loteamento sito na Cruz da Areia, freguesia 
de Leiria, do qual é proprietário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 2.8.99  delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao loteamento acima referido, v isto que o munícipe proprietário 
do lote 19 deu cumprimento à deliberação de 14.10.9 8, nomeadamente ao n.º 3 do Art.º 
36º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro e D ecreto-Lei n.º 334/95 de 28 de 
Dezembro. 

** 

N.º2023/99 PROC.º LOT. N.º 80/77 

 Retirado, agendar para a próxima reunião. 

** 

N.º2024/99 PROC.º LOT. N.º 25/79 (fl. 160) 
De Manuel José dos Santos Ferreira e outros, acompanhado de um 

requerimento de JOSÉ PEREIRA DE FARIA DAS NEVES, residente em Trabulheira – Stª 
Eufêmia, referente à alteração de implantação da construção a levar a efeito no lote nº 11, 
do loteamento sito em Curvachia – Soutocico, freguesia de Arrabal, do qual é proprietário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 2.8.99  delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração do loteamento acima referido, c ondicionada à apresentação do 
Termo de Responsabilidade do técnico autor do proje cto referente à alteração 
pretendida. 

** 

N.º2025/99 PROC.º LOT. N.º 32/79 (fl. 203) 
De Joaquim Fonseca da Silva, acompanhado de um requerimento de GABRIEL 

FERREIRA CARREIRA, residente na Rua do Monte n.º 6 em Lameiras - Caranguejeira, 
referente à alteração no lote n.º 17, do loteamento sito em Casal do Ralha, freguesia de 
Parceiros e do qual é proprietário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 2.8.99  delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração do loteamento acima referido, d esde que não seja alterada a área 
de implantação e construção (visto que se trata de alteração de pormenor) e seja 
apresentado o Termo de Responsabilidade do técnico autor do projecto da mesma. 

Quanto à construção da cave pretendida para o lote em causa e, como a 
mesma se enquadra no estipulado pelo n.º 3 do Art.º  36º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 
29 de Novembro e Decreto-Lei nº 334/95 de 28 de Dez embro, a mesma só poderá ser 
viável caso seja indicada a área e apresentada auto rização de 2/3 dos proprietários 
dos lotes. 

** 
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N.º2026/99 PROC.º LOT. N.º 43/79 (fl. 213) 
De João Manuel Lameiro de Sousa Virgolino, acompanhado de um requerimento 

das co-proprietárias Mª ADELAIDE DIAS LOUREIRO DE SOUSA VIRGOLINO, ANA 
PAULA LOUREIRO LAMEIRO DE SOUSA VIRGOLINO GUERREIRO , PAULA 
MARGARIDA LOUREIRO DE SOUSA VIRGOLINO MATOS E ANA I SABEL LOUREIRO 
DE SOUSA VIRGOLINO SILVA , referente à alteração no lote n.º 2 B, do loteamento sito em 
Barroca, freguesia de Parceiros. 

As alterações pretendidas consistem na redução de um piso, no aumento da 
área de implantação e da cave (mantendo a área de afectação) e aumentados os 
afastamentos da construção aos limites do lote em causa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 2.8.99  delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração do loteamento acima referido e autorizar a emissão do aditamento 
ao respectivo Alvará.  

** 

N.º2027/99 PROC.º LOT. N.º 8/86 

 Retirado, agendar para a próxima reunião. 

** 

N.º2028/99 PROC.º LOT. N.º 4/87 (fl. 123) 
O Sr. FERNANDO DA SILVA TEODÓSIO, residente na Rua José Pereira 

Pedrosa e Sousa n.º 30 em Carvide, apresenta elementos que permitem proceder à 
demarcação do polígono base de implantação da moradia prevista para o lote 1B do 
loteamento sito em Carvide, a qual na planta síntese inicial estava definida pela construção 
existente, e que se pretende demolir, melhorando assim os afastamentos à via pública. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 6.8.99  delibera por unanimidade, 
aprovar a planta apresentada em 21.7.99, apenas par a efeitos da implantação do lote 
1B do loteamento em causa, dado tratar-se da inicia l e não da que faz parte do alvará. 

** 

N.º2029/99 PROC.º LOT. N.º 7/89 

 Retirado. 

** 

N.º2030/99 PROC.º LOT. N.º 42/93 (fl.286) 
De MANUEL DE JESUS RODRIGUES E OUTRO,  residente na Avª 11 de Julho 

837 em Memória, solicitando a aprovação do projecto de alterações apresentado para o lote 
11 do seu loteamento sito em Sobreiro, freguesia de Barosa, as quais consistem na 
anulação do comércio, mantendo as restantes características. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 2.8.99 delibera por  unanimidade, aprovar as 
alterações pretendidas e autorizar a emissão do adi tamento ao respectivo alvará. 

** 
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N.º2031/99 PROC.º LOT. N.º 40/95 (fl.105) 
De JOAQUIM HENRIQUES DA SILVA E OUTRO,  residente em A-do-Barbas – 

Maceira, solicitando a aprovação do projecto de alterações que pretendem levar a efeito no 
seu loteamento sito em A-do-Barbas, freguesia de Maceira, as quais constam da 
possibilidade de construção de alpendre no lote 1 e anexos nos lotes 2 e 3. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 2.8.99 delibera por  unanimidade, autorizar as 
alterações pretendidas, devendo no entanto ser dado  cumprimento ao nº3 do Artº 36º 
do Decreto-Lei nº 448/91 de 29 de Novembro e Decret o-Lei nº 334/95 de 28 de 
Dezembro. 

** 

N.º2032/99 PROC.º LOT. N.º 73/95 (fl.362) 
 De JOSÉ VIEIRA ALVES E OUTROS , residente em Cortes, acompanhado de 
um requerimento solicitando a recepção provisória das obras de infraestruturas do 
loteamento situado na Quinta da Bela Vista, freguesia de Cortes. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de urbanismo em 2.8.99 d elibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória apenas das infraest ruturas de águas e esgotos, bem 
como a redução para 10% da garantia bancária n.º 35 9700033 de Esc: 14.412.556$00, 
emitida pelo Banif – Banco Internacional do Funchal  S.A.. 
 Mais delibera informar que as infraestruturas refe rentes aos arranjos 
exteriores e rede viária não se encontram em condiç ões de serem recebidas, 
conforme informação prestada pela Divisão de Apoio Técnico. 

** 

N.º2033/99 PROC.º LOT. N.º 11/96 (fl.518) 
De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.  com sede Pocejal - 

Vermoil, acompanhado de um requerimento anexando um esclarecimento referente à área 
de implantação no loteamento sito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 4.8.99 delibera por  unanimidade, tomar 
conhecimento dos novos elementos apresentados pela firma promotora para o 
loteamento em referência e pedir parecer à Comissão  de Coordenação da Região 
Centro. 

** 

N.º2034/99 PROC.º LOT. N.º 29/96 (fl.430) 
De ANTÓNIO DE SOUSA FADIGAS E OUTROS,  residente na Avª Marquês de 

Pombal lote 4-r/c Dtº em Leiria, acompanhado de um requerimento anexando um 
esclarecimento referente à área de implantação no loteamento sito em Casais dos Matos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 2.8.99 delibera por  unanimidade, tomar 
conhecimento dos novos elementos apresentados e ped ir parecer à Comissão de 
Coordenação da Região Centro. 

** 
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N.º2035/99 PROC.º LOT. N.º 14/97 (fl.306) 
De CONSTRUTORA ANTUNES & RAIMUNDO LDª,  com sede na Rua da Torre 

nº110 em Bouça - Colmeias, acompanhado de um requerimento anexando um 
esclarecimento referente à área de implantação no loteamento sito em Baralha, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 2.8.99 delibera por  unanimidade, tomar 
conhecimento dos novos elementos apresentados e cha mar a atenção dos 
promotores do loteamento para o facto das varandas não poderem interferir com a 
circulação de peões em passeios ou outros espaços p úblicos. 

Mais delibera solicitar parecer à Comissão de Coord enação da Região 
Centro. 

** 

N.º2036/99 PROC.º LOT. N.º 18/98 (fl.119) 

Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

N.º2037/99 PROC.º N.º INF. 181/98 (fl.40) 
De JOAQUIM PEREIRA PATRÍCIO JÚNIOR,  residente na Rua D. Pedro de 

Castilho nº 20 em Longra - Caranguejeira, referente ao pedido de viabilidade para o 
loteamento de uma propriedade sita na Cruz de S. Tomé, freguesia de Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que, o munícipe 
não apresentou no prazo estipulado quaisquer elemen tos que permitissem obstar aos 
motivos que estiveram na base da proposta de indefe rimento comunicada em devido 
tempo delibera, por unanimidade, indeferir o pedido  de viabilidade em causa. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 LAMEIRA- SANTA CATARINA 
DA SERRA (9) T – 46/98. 
N.º2038/99 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Art.º s 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra ao concorrente CONSTRUÇÕES J. J. R. & FILHOS, LDA., pelo valor de 
53.518.928$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera, p or unanimidade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente CONSTRUÇÕE S J. J. R & FILHOS, LDA,  a 
obra supra referida pelo valor de 53.518.928$00 + I VA, e de acordo com a sua proposta 
de 08 de Abril de 1999.  

** 

REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO IN TEGRADO DA 
BAROSA (9) T – 31/99. 
N.º2039/99 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Art.º s 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra ao concorrente J. CARREIRA SOARES, S.A., pelo valor de 39.822.889$50 
+ IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera, p or unanimidade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente J. CARREIR A SOARES, S.A., a obra supra 
referida pelo valor de 39.822.889$50   + IVA, e de acordo com a sua proposta de 19 de  
Maio de 1999.  

** 

ALARGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO C.M. 12 09 DA ESTRADA 
NACIONAL 109 (ORTIGOSA) - CONQUEIROS - MOITA DA ROD A (9) T – 161/98. 
N.º2040/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 6.087.600$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 6.08 7.600$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Construções António Leal, LDA.  

** 

EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE MONTE REAL (9) T – 87/99. 
N.º2041/99 Presente uma proposta da D.O.M. no sentido de ser aberto para a execução da 
obra em epígrafe um concurso limitado sem apresentação de candidaturas, nos termos do 
N.º 3 do Art.º 47 do Dec. Lei N.º 59/99, de 02 de Março, e por Série de Preços, nos termos 
do artº 18 do mesmo decreto, cujos trabalhos se estimam em 16.174.549$00. 

A câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, mandar abrir o 
respectivo concurso limitado sem apresentação de ca ndidaturas, e por Série de 
Preços, para a realização dos trabalhos pretendidos  nos termos da proposta acima 
referida, constando o empreendimento no Plano de Ac tividades para 1999 com o 
Código 05040236 e Código Orçamental 9906 9912  
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PONTO NÚMERO OITO 

ALTERAÇÃO DE ÂMBITO LIMITADO AO P.D.M., NO AGLOMERA DO DA MACEIRA TT 
74/83 
N.º2042/99 Presente uma informação datada de 99-08-10, do Departamento de 
Planeamento da Câmara, respeitante à alteração de limites de categorias de espaços, 
relativamente ao PDM no aglomerado da Maceira. 

 A Câmara concordando com a referida informação apre sentada pelo 
Departamento de Planeamento, delibera, por unanimid ade, aprovar as alterações 
propostas, de âmbito limitado ao PDM no aglomerado da Maceira e enviar à 
Assembleia para aprovação, de acordo com o n.º 6 do  art.º 14º do Decreto-Lei n.º 
69/90, de 2 de Março, com as alterações introduzida s pelos Decretos-Lei n.º 211/2, de 
8 de outubro e n.º 155/99, de 24 de Junho, 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PROJECTO DE PROTOCOLO DO PROGRAMA INTEGRADO AOS IDO SOS DA 
FREGUESIA DE LEIRIA 
N.º2043/99 Presente uma informação da Técnica Superior Assessora de Serviço Social Dr.ª 
Joaquina Serrão, datada de 29 de Julho/1999, dando a conhecer vários aspectos 
relacionados com o Projecto de Protocolo respeitante ao Programa em epígrafe. 
 Considerando que a Candidatura ao referido Programa tinha que ser 
apresentada até 31 de Julho/99, a Sr.ª Presidente procedeu à assinatura do Projecto de 
Protocolo no uso da faculdade conferida pelo n.º 3 do art.º 53º do Decreto-Lei N.º 100/84, de 
29 de Março, alterado pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho, pelo que se submete este assunto 
à Câmara para Ratificação. 

 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar o 
respectivo projecto de protocolo e ratificar o desp acho da Sr.ª Presidente de 99/07/30, 
que procedeu à sua assinatura. 

** 

RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO POR CARLOS MANUEL AN TUNES DIAS – 
FUNCIONÁRIO DOS SMAS 
N.º2044/99 Na sequência do Recurso Hierárquico interposto por Carlos Manuel Antunes 
Dias (funcionário dos SMAS) respeitante ao acto do Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados de Leiria (SMAS) que indeferiu tacitamente a pretensão por ele 
formulada em 01-02-1999, foi presente a informação N.º 82/99 da Divisão Jurídica propondo 
que o referido recurso seja enviado aos SMAS para que estes se pronunciem sobre ele e 
que sejam notificados os co-interessados (se os houver) para também se pronunciarem 
sobre o pedido e fundamentos do mesmo recurso. 

 A Câmara ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 17 2 do CPA, delibera, por 
unanimidade, enviar o recurso aos SMAS, para que o seu Conselho de Administração, 
no máximo de quinze (15) dias, se pronuncie sobre o  pedido e os fundamentos do 
mesmo ou seja da faculdade que lhe é conferida pelo  n.º 2 do citado artigo. 
 Mais delibera que seja solicitado aos SMAS que inf ormem sobre a 
existência de eventuais co-interessados (e respecti va identidade), para efeitos do 
disposto no art.º 171º do CPA.  

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

BALANCETE (2) 
N.º2045/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a onze de Agosto de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidade de 181.652.893$00 sendo de Operações 
Orçamentais de 117.912.825$00 e de Operações de Tesouraria de 63.740.068$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 
ALTERAÇÃO N.º 10 AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 1999 (2) 
N.º2046/99 Presente a 10.ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 15.000 contos. 

 A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção do s Senhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira, Dr. José da Silva Alves e 
Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, apro var a alteração. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 12 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 1999 (2) 
N.º2047/99 Presente a 12.ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 15.000 contos. 

  A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção d os Senhores 
Vereadores Raul Miguel de Castro, António José de A lmeida Sequeira, Dr. José da 
Silva Alves e Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa, aprovar a alteração. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO TL-24-20 
N.º2048/99 Presente o requerimento do GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL, com 
sede em Rua da Arieira, Monte Real, solicitando Licença Acidental de recinto para 
espectáculos de musica ao vivo, durante todos os dias do mês de Agosto, cujo pedido foi 
autorizado por despacho de 99.08.06 do Vereador Substituto da Presidente da Câmara, ao 
abrigo do n.º 3, do artigo 53º, do Decreto-Lei 100/84, de 29 de Março. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o Des pacho de 99.08.06, do 
Vereador Substituto da Presidente da Câmara e autor izar: 

1- A realização dos referidos espectáculos, devendo  para o efeito pagar a 
taxa relativa ao licenciamento, na importância de 5 .661$00, bem como promover o seu 
encerramento até às 24 horas de Domingo a Quinta-fe ira e até às 2.00 horas de 
Sextas, Sábados e vésperas de feriados, ficando a e ncargo do requerente a limpeza 
do recinto na Rua da Arieira. 

2- Respeitar os limites previstos no n.º 1 da actua l redacção do art.º 21º 
do Regulamento Geral sobre o Ruído. 

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

4- Comunicar ao Governo Civil e à Polícia para refo rçar o patrulhamento. 
5- Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acção  Cultural no 

Distrito de Leiria. 

** 
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PUBLICIDADE  - III GALA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS D E MACEIRA TL-24-16 
N.º2049/99 Presente a carta da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA , solicitando autorização para a colocação de faixas alusivas 
ao evento em epígrafe, nomeadamente junto aos Paços do Município sobre a via pública e 
na entrada de Leiria sul, através do IC2, bem como junto à entrada que segue para a 
Figueira da Foz. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar o sol icitado isentando do 
pagamento da respectiva taxa de publicidade, em vir tude de se tratar de uma 
Associação de natureza humanitária. 

** 

PUBLICIDADE – ARMÉNIO DUARTE ANTUNES VALE TL-24-16 
N.º2050/99 Presente o pedido de ARMÉNIO DUARTE ANTUNES VALE, residente em Rua 
do Arieiro, 65, Carreira de baixo, freguesia de Carreira, a solicitar autorização para colocar 
um anúncio luminoso, sito na Rua Principal, 563-A, lugar e freguesia de Carreira, com a 
área de 2 m2. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o. 

** 

PUBLICIDADE – LEIRIAVENTURA – COMÉRCIO DE VESTUÁRIO , LD.ª Tl-24-16 
N.º2051/99 Presente o pedido da Firma LEIRIAVENTURA – COM. VESTUÁRIO, LD.ª , com 
sede em Urbaniz. Nova Leiria, Lt. 2, Loja C, em Leiria, freguesia de Marrazes, a solicitar 
autorização para colocar 2 placas indicativas, sitas no mesmo local, com a área de 1 
m2/cada. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o, na condição 
indicada pelo D.U., que deverá ser transmitida à re querente. 

** 

PUBLICIDADE – PLAFORMA – CONSULTADORIA & INFORMAÇÃO , LD.ª Tl-24-16 
N.º2052/99 Presente o pedido da Firma PLAFORMA – CONSULTADORIA & FORMAÇÃO, 
LD.ª, com sede em Av.ª Dr. Sá Carneiro, Lt. 9, 4.º B, Marinheiros, freguesia de Marrazes, 
solicitando autorização para colocar um placar publicitário, sito no mesmo local, com a área 
de 2 m2. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o placa r publicitário, desde 
que, conforme é sugerido pelo D.U., este seja coloc ado na fachada do edifício, sobre 
as janelas do estabelecimento, devidamente enquadra do com a modulação dos vãos 
e com dimensões que a integrem dentro da fracção do  requerente e não no local 
pretendido. 

** 

PUBLICIDADE – RASP – REGAS, ADUBOS, SEMENTES E PEST ICIDAS, LD.ª TL-24-16 
N.º2053/99 Presente o pedido da Firma RASP – REGAS, ADUBOS, SEMENTES E 
PESTICIDAS, LD.ª , com sede em N.N. 109 (Leiria/Figueira da Foz), Km 5 – Regueira de 
Pontes, solicitando autorização para colocar três anúncios luminosos na fachada das suas 
instalações, sitas na morada indicada, numa área total de 11 m2. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o, devendo apresentar 
a guia de pagamento referente ao licenciamento da J .A.E.. 
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PUBLICIDADE – COSTA, ADELINO & DIONÍSIO, LD.ª (CHIN ÊS BAR) TL –24-16 
N.º2054/99 Presente o pedido da Firma COSTA, ADELINO & DIONÍSIO, LD.ª , a solicitar 
autorização para colocar um anúncio luminoso (de dupla face) e anúncio no toldo, na Rua 
25 de Abril, Lote 31, Rego D’Água freguesia de Marrazes, sendo o primeiro com a área total 
de 10 m2 e o segundo com a área de 36 m2 no total. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o. 

** 

PUBLICIDADE – ISOTEXSA – IMPERMEABILIZAÇÕES PARA CO NSTRUÇÃO CIVIL, 
LD.ª TL –24-16 
N.º2055/99 Retirado. 

** 

PUBLICIDADE – LOJA DAS CASAS – SOCIEDADE DE MEDIAÇÃ O IMOBILIÁRIA, LD.ª 
TL-24-16 
N.º2056/99 Retirado. 

** 

PUBLICIDADE – RED - REDE EUROPEIA DE DIFUSÃO CENTRO  PUBLICIDADE 
EXTERIOR, LD.ª TL-24-16 
N.º2057/99 Presente o pedido da Firma RED - REDE EUROPEIA DE DIFUSÃO CENTRO 
PUBLICIDADE EXTERIOR, LD.ª , com sede em Condeixa-a-Nova, Gorgulhão – Barreira, 
solicitando autorização para colocar 6 dispositivos publicitários, com a área de 24 m2 cada, 
na Rua Vale de Lobos, Guimarota, Leiria, até à conclusão das obras existentes no local. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o, devendo ser 
retirados quando terminarem as obras. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – CEDÊNCIA DE ESPAÇO PÚBLIC O PARA QUIOSQUE 
DA TV CABO MONDEGO TL-24-15 
N.º2058/99 A TV CABO MONDEGO S.A. solicita a prorrogação por mais 3 meses do prazo 
de instalação do quiosque que se encontra junto ao Teatro José Lúcio da Silva, a qual foi 
autorizada por deliberação desta Câmara de 16 de Junho do corrente ano. 

 A Câmara depois de analisar o pedido delibera, por unanimidade, autorizar 
a prorrogação do prazo até 31 de Outubro do corrent e ano para a instalação do 
Quiosque da TV Cabo Mondego, S.A. não no mesmo loca l, mas no espaço público 
existente entre o Centro Comercial Maringá e o parq ue de estacionamento anexo, 
devendo a sua montagem ser acompanhada por técnico da Câmara Municipal de 
forma a salvaguardar o espaço para peões e mediante  o pagamento das taxas de 
ocupação da via pública e de publicidade. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO  DE UM LUGAR DA 
CARREIRA DE BOMBEIRO MUNICIPAL NA CATEGORIA DE CHEF E.(4) 39.5 
N.º2059/99 Presente o despacho da Senhora Presidente de 23/07/99 relativo à 
homologação da acta de classificação elaborada pelo respectivo júri do concurso acima 
referido. 

A Câmara delibera, por unanimidade : 

1º Confirmar o despacho da Sra. Presidente acima me ncionado. 
2º Nomear o candidato , Raul de Jesus Ferreira do R io, Chefe dos 

Bombeiros Municipais. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – ACTAS N.º 295, 296,  297 E 298 DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE 15-4 
N.º2060/99 Presente os ofícios n.º s 542/99, 551/99 e 619/99 da EPL, datados de 99.06.25, 
99.07.01 e 99.07.22, respectivamente, anexando fotocópia das Actas n.º 295, 296, 297 e 
298 do Conselho de Administração, para conhecimento da Câmara Municipal de Leiria. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE LEIRIA – PEDIDO DE CED ÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML DE 18-4 
N.º2061/99 Presente o ofício do ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE LEIRIA  
datado de 99.07.28, solicitando a cedência gratuita do Mini-autocarro desta autarquia (19 
lugares) nas deslocações efectuadas nos dias 2 e 9 de Julho com os alunos do Ensino 
Recorrente deste E.P.R.L. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o des pacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 99.06.17,  que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro f icando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário do motorista . 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML DE 18-4 
N.º2062/99 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES , datado de 
99.07.13, solicitando a cedência gratuita dos autocarros desta autarquia para deslocação 
dos idosos da freguesia no dia 8 de Setembro. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem dos autocarros ficando a  encargo do requerente o 
pagamento do trabalho extraordinário aos motoristas . 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO DE MACEIRA – PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML DE 18-4 
N.º2063/99 Presente o ofício do RANCHO FOLCLÓRICO DE MACEIRA , datado de 
99.04.22, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia (55 lugares) para uma 
deslocação a Maceda – Ovar, no dia 14 de Agosto. 
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 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e  isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

REGULAMENTO PAVILHÃO PAULO VI 
N.º2064/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi presente o Regulamento que 
abaixo se transcreve: 

PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO  

PAVILHÃO DESPORTIVO PAULO VI 

Nota Justificativa 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos serviços do 
Pavilhão Desportivo do Paulo VI se torna indispensável a fixação das normas do seu 
funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 
autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento a 
Juventude Desportiva do Lis, a União Desportiva de Leiria, o Clube Académico de Leiria, o 
Núcleo Sportinguista de Leiria, a Associação de Andebol de Leiria, a Associação 
Basquetebol de Leiria, a Associação de Patinagem de Leiria, a Cercilei e o Centro Social e 
Paroquial Paulo VI; 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do nº 2 do artigo 39º do 
Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei nº 18/91, de 12 de 
Junho, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação tomada em sua sessão de 
................................................, mediante proposta da Câmara Municipal de Leiria, 
deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e 
de utilização do Pavilhão Desportivo do Paulo VI, e tem como normas habilitantes as alíneas 
a) e h) do nº 1, do artigo 2º, conjugadas com a alínea a) do nº 3 do artigo 51º do Decreto-Lei 
nº 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho e alínea c) 
do artigo 11º da Lei nº 1/87, de 06 de Janeiro. 

Artigo 2º 

(Utilização) 

A Câmara Municipal de Leiria é a responsável pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Paulo VI, adiante designado por pavilhão, de acordo com o protocolo celebrado em 1 de 
Novembro de 1994 e actualizado em 7 de Outubro de 1998. 



99.08.11 

CMLeiria/Acta n.º 32 

01278-(46) 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 

(Ordem de Prioridades) 

1. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º, a gestão do Pavilhão pretende servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização, de acordo com o protocolo 
celebrado em 1 de Novembro de 1998 e actualizado em 7 de Outubro de 1998, e com a 
seguinte ordem de prioridades: 

1.1. HORÁRIO SEMANAL (2ª a 6ª feira) 

• 2ª feira / 4ª feira / 5ª feira (das 17.30 Horas às 21.00 Horas e das 22.00 Horas às 
23.00 Horas) 

• 3ª feira (das 17.30 Horas às 21.00 Horas) 

• 6ª feira (17.30 Horas às 22.00 Horas) 

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

a)  Sem instalações desportivas próprias; 

b)  Com instalações desportivas próprias; 

3º Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

4º Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

5º Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

1.2. HORÁRIO DE FIM DE SEMANA (Sábado das 9.00 – 11 .00 Horas) 

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º- Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

c)  Sem instalações desportivas próprias; 

d)  Com instalações desportivas próprias; 

3º- Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

4º- Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

5º- Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 
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III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 

(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do  

       Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Agosto de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 48 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, período o horário de utilização, número previsto de praticantes e 
nome e contacto telefónico da pessoa responsável pelo grupo/equipa 
utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

3. Se no caso previsto na alínea a) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar 
o Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 48 horas 
antes, sob pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 

(Intransmissibilidade das autorizações) 

O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas. 

Artigo 6º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o pagamento, 
salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no nº 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 
facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 
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Artigo 7º 

(Caução)  

1. As entidades utilizadoras com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 
3.  A utilização, parcial ou total, do montante caucionado, implica a sua imediata reposição 
por parte das entidades utilizadoras. 

4.   A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 

5. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 8º 

(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 

Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave prejuízo, 
ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda que com 
prejuízo dos utentes. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que possível, 
compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída a verba 
entretanto despendida. 

Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 
situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais 
nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 
financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento; 
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Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 

Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Escola E.B. 2 e 
3 D.Dinis e da Câmara Municipal, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de 
acordo com as condições definidas por estas, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 

V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Utilização do Pavilhão pelos utentes) 

Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes nos recintos desportivos com 
objectos estranhos e inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso e/ou 
os materiais e os equipamentos lá existentes. 

Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 
deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas instalações, de 
utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste regulamento e que 
perturbem o normal desenrolar das actividades e dos serviços administrativos. 

Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos os funcionários e o(s) 
responsável(s) pela utilização. 
2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 
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3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Segurança dos utentes) 

A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 

VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do anexo I  a este regulamento. 

3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

1. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a acordar entre as 
partes. 
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2. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 
cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 15º, 16º, 17º e 18º do 
Decreto-Lei nº 270/89, de 18 de Agosto, que constam do anexo II a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal)  

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento.  

Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal, depois de 
ouvido o Centro Social e Paroquial Paulo VI, sempre que se considere necessário. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação por todas as partes implicadas, 
e de eventual alteração, um ano após essa data. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de novos regulamentos, considerar-se-á sempre o 
início do ano lectivo e/ou época desportiva do ano respectivo. 
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ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria : 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 1.450 $00 1.800 $00* 

Metade do Pavilhão 1.000$00  

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

b) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes entidades com 
sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos(inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

c) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 
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d) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 2.300 $00 2.800 $00* 

Metade do Pavilhão 1.725 $00  
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 

22º deste regulamento. 

2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria : 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 2.175 $00 2.700 $00* 

Metade do Pavilhão 1.600$00  

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

b) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes entidades com 
sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos(inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

c) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

d) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 3.450 $00 4.300 $00* 

Metade do Pavilhão 2.550 $00  
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 

22º deste regulamento. 



99.08.11 

CMLeiria/Acta n.º 32 

01286-(54) 

Anexo II 

(Artigos 15º, 16º, 17º e 18º do Decreto – Lei nº 27 0/89, de 18 de Agosto) 

Artigo 15º - Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo a 
estabelecer nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 10º deste diploma; 

b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 

c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a simples entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o 
decurso de um encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do 
juiz da partida; 

f) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

g) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes 
em recintos desportivos cobertos; 

h) a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos similares; 

Artigo 16º - 1 – Às contra-ordenações previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior 
correspondem coimas de 5.000$00 a 15.000$00, quando praticadas por espectadores, e de 
25.000$00 a 100.000$00, quando praticadas por proprietários ou concessionários. 

2- Às contra-ordenações previstas nas alíneas d), e), f), g) e h) correspondem coimas de 
10.000$00 a 50.000$00. 

3- Aos dirigentes dos Clubes que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de 
distúrbios de qualquer natureza, quando tal não constituir ilícito criminal, é aplicável a coima 
de 100.000$00 a 200.000$00, sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

4- Aos jogadores, treinadores, médicos, massagistas ou quaisquer empregados dos Clubes 
desportivos que assumirem os comportamentos referidos no número anterior, quando estes 
não constituírem ilícitos criminais, são aplicáveis coimas de 50.000$00 a 100.000$00, sem 
prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

5- Qualquer indivíduo a que seja aplicada coima por infracção prevista no presente diploma 
poderá ser sujeito a inibição de entrada em recintos desportivos pelo período máximo de 
dois anos. 

Artigo 17º - 1 – O produto das coimas previstas no artigo anterior acresce às verbas afectas, 
nos termos da lei, ao Ministério da Administração Interna para suporte de encargos com o 
policiamento dos espectáculos desportivos e da formação especializada dos elementos das 
forças de segurança na prevenção e controlo das manifestações de violência associada ao 
desporto. 
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2- O processamento das contra-ordenações e aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitas ao regime geral do Decreto-Lei nº 433/82, de 
27 de Outubro. 

3- A instrução dos processos por contra-ordenação cabe à autoridade policial que levantar o 
auto, competindo a aplicação das coimas ao Director-Geral dos Desportos e, nas Regiões 
Autónomas, à entidade regional competente. 

Artigo 18º - O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se 
realizarem em recintos desportivos. 

A Câmara delibera, por unanimidade, propor á Assemb leia Municipal a 
aprovação do Regulamento supra, nos termos da alíne a a) do n.º 3 do artigo 51º e da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º  100/84, de 29 de Março, na redacção 
dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho. 

** 

PROTOCOLO – CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO POLIDESPOR TIVO DE ST.ª 
EUFÉMIA 
N.º2065/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o Protocolo que 
abaixo se transcreve: 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFEMIA 

PROTOCOLO 

DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Construção de Balneários de Apoio ao Poli desportivo de Ar Livre da 
Caxieira 

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 o projecto da Junta de Freguesia de Santa Eufemia é de grande 
importância para a melhoria das condições de prática desportiva da população do lugar da 
Caxieira, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, representada 
pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Leiria , e a Junta de Freguesia de Santa 
Eufemia, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Construção 
de Balneários de Apoio ao Polidesportivo de Ar Livr e da Caxieira” , que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 
Constitui objecto do presente protocolo a “Construção de Balneários de Apoio ao 
Polidesportivo de Ar Livre da Caxieira”,  na freguesia de Santa Eufemia.  
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Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 
A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Santa Eufemia a 
competência para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na 
Freguesia de Santa Eufemia, assegurando para o efeito o respectivo financiamento, até ao 
montante de Esc. 3.850.000$00 (Três Milhões Oitocentos e Cinquenta Mil Escudos), 
acrescido de 17% de I.V.A., totalizando o valor de Esc. 4.504.500 $00 (Quatro Milhões 
Quinhentos e Quatro Mil e Quinhentos 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 Eufemia, 
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 Eufemia da 
quantia acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Santa Eufemia 
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 Santa Eufemia. 
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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.” 

A Câmara, depois de analisar o Protocolo em epígraf e delibera, por 
unanimidade, aprová-lo e remetê-lo à Assembleia Mun icipal para aprovação. 

** 

CAMAROTE PRESIDENCIAL (ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA)  
N.º2066/99 Retirado, agendar para próxima reunião. 

** 

PROTOCOLO “VOLTA & MEIA – REPRESENTAÇÕES PROMOÇÕES E PRODUÇÕES, 
LD.ª” 
N.º2067/99 Entre a Câmara Municipal de Leiria e a Volta & Meia – Representações 
Promoções e Produções, Lda., foi acordado um Protocolo para colocação de duches de 
água doce gratuitos na Praia do Pedrogão, pelo período de duas épocas balneares, de 
Julho a 15 de Setembro, para aumentar o conforto dos utentes das praias, que se anexa à 
presente Acta. 

 Analisado o assunto a Câmara e considerando que o mesmo não produz 
quaisquer encargos para o Município, delibera por u nanimidade aprovar o Protocolo. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – DESPESAS DE ABRIL, MAI O E JUNHO 
N.º2068/99 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente a nota de despesas 
do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas, 
durante os meses de Abril, Maio e Junho de 1999, que totalizam o valor de 4.455.469$00 

 A Câmara depois de analisar o assunto delibera, por  unanimidade, 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de 4.455.469$00 referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito nos 
meses de Abril, Maio e Junho de 1999. 

** 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (DA) 49 
N.º2069/99 Presente ofício da Rádio Clube de Leiria, a solicitar a cedência do Teatro José 
Lúcio da Silva, a partir da meia noite do dia 20 de Outubro, até ao encerramento da Gala 
que se encontra marcada para o dia 21 de Outubro, para a realização da VII Gala Rádio 
Clube – Pedrada no Charco. 

 A Câmara, na qualidade de entidade gestora delibera , por unanimidade, 
ceder a suas expensas, as instalações do Teatro Jos é Lúcio da Silva. 

** 
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PEDIDO DE UTILIDADE PÚBLICA DO RANCHO FOLCLÓRICO DO  COIMBRÃO 
“FLORES DO VERDE PINHO” 
N.º2070/99 Pelo Rancho Folclórico do Coimbrão, Flores de Verde Pinho, foi presente a carta 
n.º 26/99, de 3 de Abril, solicitando à Câmara a emissão de parecer para instruir o pedido de 
declaração de utilidade pública daquela colectividade. 
 Sobre este assunto foi também presente o ofício N.º 120 de 3/07/99, da Junta de 
Freguesia do Coimbrão no qual refere que é de toda a justiça a atribuição do estatuto de 
utilidade pública àquela colectividade. 

 A Câmara tendo em consideração que o Rancho Folclór ico do Coimbrão 
“Flores de verde Pinho” é uma colectividade com cer ca de 40 anos e que tem 
desenvolvido as suas actividades na recolha e divul gação etnográfica da freguesia, 
no ensino da música e da dança, na divulgação do Co imbrão e do Concelho de Leiria 
por todo o país e estrangeiro e na ocupação dos tem pos livres dos jovens, delibera, 
por unanimidade, concordar com a emissão de parecer  favorável à declaração de 
utilidade pública. 

** 

APOIO AO GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA BOAVISTA 
N.º2071/99 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente o ofício do Grupo 
Desportivo e Recreativo da Boavista onde solicita o pagamento relativamente às actividades 
desportivas de captação de jovens realizadas por aquele Clube, nos dias 25 de Abril e 1 de 
Maio passados. 

 Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do De creto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12  de Junho, um subsídio de 
150.000$00 ao Grupo Desportivo e Recreativo da Boav ista. 

** 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DO MERCADO SANTANA 
N.º2072/99 Presente o pedido da Federação Distrital de Leiria do PS, para utilização do 
Mercado Santana, no dia 4 de Setembro de 1999, a fim de nele ser realizada uma actividade 
de cariz político-partidário no âmbito das iniciativas que o Partido Socialista do Distrito 
pretende levar a efeito até às eleição Legislativas de Outubro. A iniciativa terá início por 
volta das 18 horas e terminará antes das 23 horas. 
 Para efeitos de decoração e preparação do recinto, solicitam que o mesmo seja 
cedido a partir do dia 3 de Setembro, Sexta-Feira, após as 14 horas. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência do Espaço à 
Federação Distrital de Leiria do PS, no dia 3 de Se tembro após as 14 horas, para 
decoração e preparação do recinto e no dia 4 para r ealização do comício/festa, 
devendo para o efeito utilizarem som moderado e pro cederem ao encerramento às 24 
horas. 
 Mais delibera informar o requerente que deverão pr oceder à limpeza do 
recinto, conforme está regulamentado. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO JUNTO À ROTUNDA DE PORTO MONIZ 
N.º2073/99 O AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL , em fax datado de 22 de Julho, solicita 
autorização para estacionar uma unidade móvel junto da Rotunda de Porto Moniz, no dia 7 
de Setembro, para levar a cabo uma operação de Teste Diagnóstico gratuito ao veículos dos 
seus associados. 
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 A Câmara delibera, por unanimidade, ceder o espaço solicitado pelo 
Automóvel Clube de Portugal. Sendo a ACP uma instit uição de Utilidade Pública, será 
isento do pagamento das taxas correspondentes à ocu pação da via pública e de 
publicidade. 

** 

ACÇÃO DE PROMOÇÃO DA VI-FEIRA NACIONAL DA PÊRA ROCH A 
N.º2074/99 A Associação de Agricultores do Oeste vai realizar a VI Feira Nacional da Pêra 
Rocha. No sentido de a divulgar solicita à Câmara Municipal de Leiria autorização para 
realizar uma acção de promoção do certame no dia 10 de Agosto, pelas 17H00, na Praça de 
Goa, Damão e Dio. 
 Da acção consta a distribuição de materiais promocionais e a actuação de um 
rancho folclórico. 
 Porque não havia qualquer reunião de Câmara entre a recepção do 
requerimento e a data prevista para realizar a acção foi a mesma autorizada pelo Senhor 
Vereador Substituto da Presidente nos termos do n.º 3 do art.º 53º do Decreto-Lei n.º 
100/84, de 29 de Março, com a redacção dada pela Lei 18/91, de 12 de Junho. 

 A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, ratificar a 
autorização para a realização da acção de divulgaçã o da VI Feira Nacional da Pêra 
Rocha. Devido à natureza do evento, fica a Associaç ão de Agricultores do Oeste 
isenta do pagamento das taxas municipais. 

** 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM JUNTAS DE FREGUESIA 
N.º2075/99 Pelo Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , apresentou os 
Protocolos de Delegação de Competências que abaixo se transcrevem: 

“CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS 

PROTOCOLO  

DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Construção de Uma Sala Polivalente no Jar dim de Infância de Pernelhas 

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 Parceiros tem como prioridade urgente a 
construção de uma Sala Polivalente no Jardim de Infância de Pernelhas, é celebrado o 
presente protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente 
da Câmara, e a Junta de Freguesia de Parceiros, representada pelo Sr. Presidente da 
Junta, para execução da obra “Construção de uma Sala Polivalente no Jardim de 
Infância de Pernelhas” , que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Construção de uma Sala Polivalente no 
Jardim de Infância de Pernelhas” , a construir na freguesia de Parceiros.  

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Parceiros a competência 
para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na sede da 
Freguesia de Parceiros, assegurando o respectivo financiamento, no montante de Esc. 
12.500.000$00 ( Doze Milhões e Quinhentos Mil 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 Parceiros, 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 Parceiros da quantia 
acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Parceiros 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 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. 
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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 Parceiros. 

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 MEMÓRIA 

PROTOCOLO  

DE 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO : Pavimentação da Estrada da Escola de Sant a Margarida 

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 Memória 
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 Memória, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra 
“Pavimentação da Estada da Escola de Santa Margarid a” , que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 
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Cláusula Primeira 

Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Pavimentação da Estrada da Escola de Santa 
Margarida” , na freguesia de Memória.  
 

Cláusula Segunda 

Delegação de Competências 

A Câmara Municipal de Leiria delega na Junta de Freguesia de Memória a competência 
para a realização da obra referida na cláusula primeira, a levar a efeito na Freguesia de 
Memória, assegurando para o efeito o respectivo financiamento, até ao montante total de 
Esc. 1.200.000$00 (Um Milhão e Duzentos Mil Escudos). 

Cláusula Terceira 

Direitos e Obrigações das Partes Contratantes 

1 – Compete à Câmara Municipal de Leiria :  
e) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Memória, designadamente na 

execução do projecto e na fiscalização da obra; 

f) Visar os autos de medição e verificar as respectivas facturas; 

g) 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; 

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

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

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

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

f) 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. 



99.08.11 

CMLeiria/Acta n.º 32 

01295-(63) 

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 Memória. 

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.” 

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

** 

LIMPEZA DO RIO LIS 
N.º2076/99 Presente uma informação da Chefe de Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos, 
que abaixo se transcreve, sobre o pedido de apoio efectuado pelo Centro Popular de Cultura 
e Recreio das Cortes: 

 “Relativamente ao assunto em epígrafe propõe-se o seguinte: 
1. Que seja solicitada, pelo C.P.C.R.C., a devida autorização, para realização 

dos trabalhos propostos, à Divisão do Pinhal Litoral da Direcção Regional do Ambiente do 
Centro, bem como o devido acompanhamento dos trabalhos por parte daquela entidade; 

2. Que a Câmara Municipal de Leiria analise a possibilidade de atribuição de um 
subsídio/apoio ao C.P.C.R. das Cortes (despesa total apresentada por aquela entidade: 
1.768.880$00), condicionado à obtenção da autorização acima referida; 

3. Que a C.P.C.R.C. seja informada da possibilidade de se candidatar ao 
Programa Leader II / ADAE, eventualmente com a colaboração da CML. Refira-se que as 
Cortes incluem-se na zona de intervenção daquele programa, no entanto, uma vez que 
propõem o início dos trabalhos para 8 de Agosto, teria a eventual candidatura de ser 
apresentada, na ADAE, antes dessa data e solicitada uma vistoria prévia ao início dos 
trabalhos (nota: o período para apresentação de candidaturas ainda não está definido, mas 
eventualmente decorrerá entre Agosto e Setembro).” 

 A Direcção Regional do Ambiente do Centro autoriza a realização dos trabalhos 
propostos pelo C.P.C.R.C., mas estes deverão ser acompanhados por um técnico da 
Divisão Sub.Regional do Pinhal Litoral (Leiria), tendo esta de ser informada da data do início 
dos trabalhos. 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do De creto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12  de Junho um subsídio de 
1.000.000$00 ao Centro Popular de Cultura e Recreio  das Cortes, para 
comparticipação nos trabalhos de limpeza a levar a efeito no rio Lis, informar o 
C.P.C.R.C. da possibilidade de se candidatar ao Pro grama Leader II / ADAE. 
 Mais delibera, manifestar também o seu descontenta mento pelo facto dos 
organismos competentes da DRAC não terem levado a c abo qualquer acção de 
limpeza no troço do rio Lis. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZASSETE 

VOTO DE AGRADECIMENTO 
N.º2077/99 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA , foi 
presente o voto de agradecimento que abaixo se transcreve: 

 “O professor Paulo Simões esteve na situação de destacamento junto do Pelouro da 
Educação da Câmara Municipal de Leiria desde 1995 até agora em que, por sua expressa 
vontade, cessou funções, regressando à actividade docente. 
 Durante este período a sua colaboração centrou-se nos projectos de animação 
pedagógica ligados à estratégia do despertar para a ciência, nomeadamente a “Astronomia 
nas escolas” que veio a revestir-se de uma dimensão que justificou merecer financiamento 
integral do programa “Ciência Viva” do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
 O Prof. Paulo Simões exerceu as suas funções de uma maneira exemplar, 
desenvolvendo um trabalho esforçado e competente, empenhando-se em tudo quanto fez, 
muito para além do seria razoável exigir-lhe. 
 A comunidade escolar do concelho, professores, alunos e pais, (e mesmo para além 
dela já que iniciativas houve com dimensão nacional que se tornaram exemplo), tem que 
estar profundamente agradecida pelo muito que, desinteressadamente, O Prof. Paulo 
Simões lhe deu. 
 Também a Câmara Municipal de Leiria reconhece que o Prof. Paulo Simões contribui 
generosamente para a consolidação da base científica de professores e alunos, 
despertando-lhes o gosto pelo conhecimento do mundo que os rodeia, colocando-se ao 
serviço da comunidade, em prejuízo da sua vida particular e até da sua saúde, pelo que lhe 
expressa unanimemente um voto de profundo agradecimento.” 

 A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o  voto de agradecimento 
apresentado. 

** 

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: 

- CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E 
ESTABILIZAÇÃO DOS TALUDES DA E.M. 533, NA ZONA ENVO LVENTE 
À PONTE DA CATRAIA - MILAGRES 

- VARIANTE SUL DE LEIRIA 3.º TROÇO – PEDIDO DE ADIANT AMENTO 
- RANCHO FOLCLÓRICO DO VALE DO HORTO/AZOIA – DESLOC AÇÃO 

A ITÁLIA DE 7 A 18/8 -  GRUPO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS DA 
CARANGUEJEIRA – DESLOCAÇÃO A ESPANHA DE 26 A 28/8 

- AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA  

** 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE E ESTABILI ZAÇÃO DOS 
TALUDES DA E.M. 533, NA ZONA ENVOLVENTE À PONTE DA CATRAIA - MILAGRES 
PROC.(9)- 149/98 
N.º2078/99 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 SOPOL - SOCIEDADE GERAL DE CONSTRUÇÕES E OBRAS 
PÚBLICAS, S.A.. 

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

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato. 
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VARIANTE SUL DE LEIRIA - 3.º TROÇO - PEDIDO DE ADIA NTAMENTO (9) T - 237/98 
N.º2079/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 
informação do DOM referente ao apedido de adiantamento solicitado pela Firma Construtora 
do Lena, S.A. no valor de 75.000.000$00, para inicio dos trabalhos da obra em causa. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar o 
adiantamento no valor de 75.000.000$00 com base no art.º 195.º do Dec. Lei 405/93, de 
10 de Dezembro e conforme informação da DOM. 

Mais delibera que seja apresentada uma garantia ban cária no valor do 
adiantamento (75.000.000$00). 

** 

RANCHO FOLCLÓRICO DO VALE DO HORTO/AZOIA – DESLOCAÇ ÃO A ITÁLIA DE 7 
A 18/8 -  GRUPO FOLCLÓRICO DOS SOUTOS DA CARANGUEJEIRA – DESL OCAÇÃO 
A ESPANHA DE 26 A 28/8 
N.º2080/99 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foi presente uma informação do 
Gabinete da Cultura que abaixo se transcreve: 

 “Considerando a importãncia da representação do folclore do nosso Concelho no 
estrangeiro, e tendo em conta que as elevadas despesas que acarretam essa deslocações 
excedem as possibilidades financeiras dos grupos acima referidos, solicita-se que, de 
acordo com o critério utilizado no ano passado, tendo em conta a distância a percorrer por 
cada um dos grupos, seja atribuído um subsídio extraordinário de 400.000$00 ao Rancho 
Folclórico do Vale do Horto/Azoia e de 150.000$00 ao Rancho Folclórico dos Soutos da 
Caranguejeira.” 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, atribuir de 
acordo com a alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do De creto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei 18/91, de 1 2 de Junho, um subsídio de 
400.000$00 ao Rancho Folclórico do Vale do Horto/Az oia, para ajuda nas despesas de 
deslocação a Itália e de 150.000$00 ao Rancho Folcl órico dos Soutos da 
Caranguejeira, para ajuda nas despesas de deslocaçã o a Espanha. 

** 

AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA (9)T - 81/ 99 
N.º2081/99 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 1 do Art.º 130.º do 
Dec. Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
Apresentaram-se ao concurso as seguintes firmas: 
- BOSOGOL - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA 
- VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL............................................. 17.107.400$00 + IVA 
- A ENCOSTA. CONSTRUÇÕES, S.A. 
tendo sido excluídas as firmas BOSOGOL - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, 
LDA e A ENCOSTA. CONSTRUÇÕES, S.A. e admitida a firma VIRGÍLIO DE SOUSA 
LEAL 

Propõe-se a adjudicação da referida obra à firma VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL, 
pelo valor de 17.107.400$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 05 de 
Agosto de 1999. 
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A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do Art.º 110.º do Dec. Lei  N.º 59/99, de 02 de Março, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente Virgíli o de Sousa Leal , pelo valor de 
17.107.400$00 + IVA conforme a sua proposta datada de 05 de Agosto de 1999. 

Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiênc ia Prévia dos 
Interessados em conformidade com a alínea a) do n.º  1 do artigo 103º do Código do 
Procedimento Administrativo . 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vereador Substituto da 
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 onze dias do mês de Agosto do 
ano de mil novecentos e noventa e nove. 

O VEREADOR SUBSTITUO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 
 
 


