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ACTA Nº 48 
Aos vinte e três dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e 

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

PRESIDENTE: DRª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS C OSTA 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

ENGº. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENGº. 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 
ENGº. ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de 
obras particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQTº. ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.12.16., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por maioria, aprovado a sua redacção final. 

O Senhor Vereador Raul Castro absteve-se. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

429/78 JOSÉ DE JESUS MARIA 
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3176/81 FERNANDO MARQUES DE SÁ 
514/97 HABIGONÇALVES - CONSTRUÇÕES, LDª. 

1160/97 ANTÓNIO DE SOUSA DA BÁRBARA JÚNIOR 
29/98 JOAQUIM ALBERTO FERREIRA MAIA CADIMA 

109/98 MADEILENA - MADEIRAS, LDª. 
170/98 COMILIS - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª. 
206/98 JOSÉ CARLOS FERREIRA ANTUNES 
340/98 COMILIS - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª. 
341/98 COMILIS - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª. 
375/98 INDUSTRIA DE CARNES JAULINO & FILHOS, LDª. 
559/98 JOAQUIM FRAZÃO PEDROSA VITAL E OUTRA 
607/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
608/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
609/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
714/98 RUI PEDRO DA COSTA MANSO 
728/98 CÉLIA MARIA DA SILVA GASPAR 
802/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
803/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
804/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
805/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
806/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
883/98 ANTÓNIO JOAQUIM ROSA 

1020/98 MARIA TERESA LOPES CONFRARIA FERNANDES 
1047/98 JOSÉ DA COSTA PARREIRA 
1119/98 AMÉRICO NUNES GASPAR RAMOS 
1152/98 RUI FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA ALVES 
1272/98 ILDA SANTOS BRÁS RODRIGUES 
1294/98 ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO NºS.: 

114/98 ANTÓNIO GOMES PAULO GUERRA 
189/98 VITOR MANUEL MATOS LOPES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

65/95 JOSÉ OLIVEIRA C. JÚNIOR 
14/98 JOAQUIM PARREIRA URBANO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 90/98 REPARAÇÃO DAS ESTRADAS DOS MILAGRES (E.M. 533-3) E 
PINHEIROS (E.M. 533) – EXECUÇÃO DE PASSEIOS - INFORMAÇÃO 
DA D.O.M. SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 153/98 CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA COBERTA DE LEIRIA – EXECUÇÃO 
E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL - 
INFORMAÇÃO DA D.O.M. SOBRE TRABALHOS A MAIS. 

T 55/97 PEDIDO DE OUTORGA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL ARRENDADO A BENJAMIM DA SILVA BARBOSA, SITO NO 
BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR, EM NOME DE SUA FILHA - 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA 

TT 325/98 TRÂNSITO – DIFICULDADE DE INSERÇÃO NA RUA DOS MÁRTIRES 
TT 159/97 TRÂNSITO – RECLAMAÇÃO DE MANUEL DA SILVA LAUREANO POR 

DANOS EM VIATURA AUTOMÓVEL 

PONTO NÚMERO CINCO 

- BALANCETE 
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- ALTERAÇÃO Nº 16 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 

PONTO NÚMERO SEIS 

- LICENÇAS ACIDENTAIS DE RECINTO 
- PUBLICIDADE - AUTO-LEIRIA, S.A. 
- CEMITÉRIO - ANTÓNIO MANUEL COSTA PEREIRA AZEVEDO MONTEIRO 

PONTO NÚMERO SETE 

- ESCOLA BÁSICA 1, 2, 3 DE COLMEIAS - REFEITÓRIO 
- ESCOLA BÁSICA 1, 2, 3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - REFEITÓRIO 
- ESCOLA 1º C.E.B. DE SOUTO DE CIMA - CARANGUEJEIRA - PEDIDO DE 

INSTALAÇÃO DE TELEFONE 
- JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA C.M.L. 
- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA - APETRECHAMENTO DE 

ESCOLAS 

PONTO NÚMERO OITO 

- AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ORTIGOSA E 
PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PROPOSTAS DE APOIO EDITORIAL E EDIÇÕES DA CÂMARA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA: 
- CEDÊNCIAS 
- DESPESAS 

- FEIRA DE LEIRIA - HASTA PÚBLICA PARA ADJUDICAÇÃO DE DIVERTIMENTOS 
PARA A FEIRA DE LEIRIA/99 

- CINE CASINO DE MONTE REAL 
- FILARMÓNICA DOS POUSOS - AQUISIÇÃO DE CD 
- SUBSÍDIOS 

PONTO NÚMERO ONZE 

- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA JUNTAS DE FREGUESIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- P.A.A.J. - PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL 

** 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
Nº 0219/12 Pelo Senhor Vereador Raul Castro  foi apresentada a seguinte questão: 
 No pedido de esclarecimento constante da Acta nº 47, de 98.12.16., consta no 
último parágrafo “A Senhora Presidente reiterou as afirmações  iniciais e deu conta de 
conversas informais junto de alguns Vereadores do P.S., designadamente o Vereador 
Senhor Raul Castro, no sentido de, se quisessem, apresentarem propostas pontuais. Afirma 
que o assunto poderia ainda ter sido discutido e votado na presente reunião, porque ainda 
dava tempo de enviar os documentos a todos os membros da Assembleia Municipal.” 
 Tal afirmação não corresponde à verdade, pois houve uma mera abordagem, em 
98.12.12., numa reunião na Junta de Freguesia de Monte Redondo, em que foi questionado 
se os Senhores Vereadores do P.S. já teriam analisado o Plano e Orçamento. 
 Ao que respondi que somente iríamos fazê-lo possivelmente no Domingo. 
 De qualquer modo, teria na Câmara até 3ª feira seguinte (dia 15.12) a posição 
dos Vereadores do P.S.. A Senhora Presidente informa manter o anteriormente dito. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 
Nº 0220/12 PROCº. Nº 429/78 - (FL - 103) 

De JOSÉ DE JESUS MARIA, residente na Rua da Eira, nº 44 - Quinta da 
Matinha, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito numa moradia, situada no Lote nº 44 da Urbanização da Quinta da Matinha, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º O novo espaço proposto para a zona da cave não p oderá ser fechado; 
2º Apresentar projecto de especialidade (estabilida de), no prazo de 180 

dias. 

** 

Nº 0221/12 PROCº. Nº 3176/81 (fl - 62) 

De FERNANDO MARQUES DE SÁ,  residente na Travessa Vale dos Poços, nº 
28, lugar e freguesia de Parceiros, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura respeitante à legalização das alterações levadas a efeito numa moradia, situada 
em “Carvalhal”, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar a pretensão acima referida, de vendo requerer o licenciamento 
no prazo de 180 dias.  

** 

Nº 0222/12 PROCº. Nº 514/97 - (FL - 391) 

De HABIGONÇALVES - CONSTRUÇÕES, LDª., com sede na Rua Principal, nº 
37 - Ulmeiro, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura das 
alterações a levar a efeito num bloco habitacional, situado no Lote nº 1 - Quinta de S. 
Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco habitacional acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º As áreas de arrumos em sótão não deverão ser uti lizadas para fins 
habitacionais; 

2º Apresentar projecto de estabilidade rectificado,  no prazo de 180 dias. 

** 

Nº 0223/12 PROCº. Nº 1160/97 - (FL - 233) 

De ANTÓNIO DE SOUSA DA BÁRBARA JÚNIOR, residente no Largo do Povo, 
nº 17 - Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
legalização das alterações, levadas a efeito num edifício situado em Quinta do Pisão, 
freguesia de Parceiros, para estabelecimento de restauração e bebidas. 

Retirado para consulta prévia à Junta de Freguesia de Parceiros. 

** 
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Nº 0224/12 PROCº. Nº 29/98 (fl - 64) 

De JOAQUIM ALBERTO FERREIRA MAIA CADIMA,  residente na Rua Paulo 
VI, em Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura da legalização da 
ampliação de uma moradia, situada na Rua Paulo VI em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/12/98, delibera, por 
unanimidade, manter o indeferimento da pretensão ao  abrigo do disposto nas alíneas 
b) e d) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445 /91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que se mantêm 
as questões que estiveram na origem do indeferiment o, constantes dos pontos nºs. 2, 
3 e 4, da deliberação de Câmara de 27/05/98. 

** 

Nº 0225/12 PROCº. Nº 109/98 (fl - 80) 

De MADEILENA - MADEIRAS, LDª.,  com sede na Estrada da Carreira do Tiro - 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de ampliação a levar a efeito num armazém de madeiras ou aglomerados 
situado no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/12/98, delibera, por 
unanimidade, manter o indeferimento da pretensão ao  abrigo do disposto na alínea b) 
do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1º O projecto apresentado do existente, não corresp onde aos projectos 
anteriormente aprovados e a que se referem os proce ssos de obras nºs. 784/77 e 
404/83, devendo o presente projecto apresentar amar elos e vermelhos face à obra 
existente e a ampliar; 

2º Deverá ser apresentada declaração do anterior té cnico responsável 
pela obra agora sujeita a alteração, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 29º do 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro; 

3º O estudo de tráfego não ter sido elaborado / ass inado por técnico. 

** 

Nº 0226/12 PROCº. Nº 170/98 - (fl - 32) 

De COMILIS - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª., com sede em Santo 
Antão - Batalha, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial a 
levar a efeito em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

Retirado. 

** 

Nº 0227/12 PROCº. Nº 206/98 - (FL - 18) 

De JOSÉ CARLOS FERREIRA ANTUNES, residente em Cruz D’ Areia, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma garagem, a levar a efeito 
em 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  21/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da garagem acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º fechar a janela assinalada no projecto (janela d o lado direito do alçado 
posterior), por não cumprir com o Regulamento Geral  das Edificações Urbanas, nem o 
Código Civil; 

2º Apresentar cálculos de estabilidade no prazo de 180 dias. 
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Nº 0228/12 PROCº. Nº 340/98 - (fl - 32) 

De COMILIS - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª., com sede em Santo 
Antão - Batalha, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial a 
levar a efeito em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

Retirado. 

** 

Nº 0229/12 PROCº. Nº 341/98 - (fl - 34) 

De COMILIS - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO LIS, LDª., com sede em Santo 
Antão - Batalha, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial a 
levar a efeito em Casal Andrino, freguesia de Pousos. 

Retirado. 

** 

Nº 0230/12 PROCº. Nº 375/98 - (fl - 180) 

De INDÚSTRIA DE CARNES JAULINO & FILHA, LDª.,  com sede em Monte 
Real, dando resposta à notificação efectuada nos termos do C.P.A., referente ao projecto de 
arquitectura da legalização da alteração de um estabelecimento de carnes, sito em Monte 
Real. 

Retirado. 

** 

Nº 0231/12 PROCº. Nº 559/98 (fl - 84) 

De JOAQUIM FRAZÃO PEDROSA VITAL E OUTRA,  representados pelo seu 
procurador, Dr. José Pereira dos Santos, Advogado com escritório na Rua Dr. Correia 
Mateus, nº 22 - 1º em Leiria, acompanhado de uma exposição respondendo à notificação 
efectuada nos termos do C.P.A., referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no lugar e freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que a exposição 
apresentada não vem dar resposta aos motivos que es tiveram na origem da proposta 
do indeferimento, delibera, por unanimidade, indefe rir a pretensão ao abrigo do 
disposto na alínea b) do nº 1 e alínea a) do nº 2 d o artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, 
de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro, pelos motivos referidos na deliberação de 11/11/98. 

** 

Nº 0232/12 PROCº. Nº 607/98 - (fl - 56) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21594 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no lote nº 1 - 
Barriscos - Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e 
b) do nº 1 e alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Dec reto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, em 
articulação com o nº 2 do artigo 35º do Decreto-Lei  nº 448/91, de 29 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 d e Dezembro, pelos motivos já 
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referidos na informação transmitida através do ofíc io nº 21594 de 16/11/98, desta 
Câmara Municipal. 

** 

Nº 0233/12 PROCº. Nº 608/98 - (fl - 49) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21593 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no lote nº 2 - 
Barriscos - Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e 
b) do nº 1 e alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Dec reto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, em 
articulação com o nº 2 do artigo 35º do Decreto-Lei  nº 448/91, de 29 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 d e Dezembro, pelos motivos já 
referidos na informação transmitida através do ofíc io nº 21593 de 16/11/98, desta 
Câmara Municipal. 

** 

Nº 0234/12 PROCº. Nº 609/98 - (fl - 49) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21560 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no lote nº 3 - Barriscos - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do nº 1 e 
alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, em articulação com o nº 
2 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, pelo s motivos já referidos na 
informação transmitida através do ofício nº 21560 d e 16/11/98, desta Câmara 
Municipal. 

** 

Nº 0235/12 PROCº. Nº 714/98 - (fl - 46) 

De RUI PEDRO DA COSTA MANSO E OUTRO,  residente na Rua de Fátima, nº 
159 - Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 
17295 de 28/09/98 desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um edifício para habitação e comérc io, a levar a efeito na Rua de 
Alcobaça, nºs. 16 e 16A em Leiria, ao abrigo do dis posto nas alíneas a) b) e d) do nº 1 
e alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Decreto-Lei nº  445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já 
referidos na informação transmitida através do ofíc io nº 17295 de 28/09/98, desta 
Câmara Municipal. 
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Nº 0236/12 PROCº. Nº 728/98 - (fl - 62) 

De CÉLIA MARIA DA SILVA GASPAR,  residente na Rua da Oliveiras, nº 23 - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que a 
requerente não se pronunciou sobre o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 
22197 de 24/11/98 desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que a requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Se rrada - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas b) e d)  do nº 1 do artigo 63º do Decreto-
Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção da da pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 
15 de Outubro, pelos motivos já referidos na inform ação transmitida através do ofício 
nº 22197 de 24/11/98, desta Câmara Municipal.  

** 

Nº 0237/12 PROCº. Nº 802/98 - (fl - 43) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21586 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no lote nº 4 - Barriscos - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do nº 1 e 
alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, em articulação com o nº 
2 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, pelo s motivos já referidos na 
informação transmitida através do ofício nº 21586 d e 16/11/98, desta Câmara 
Municipal. 

** 

Nº 0238/12 PROCº. Nº 803/98 - (fl - 43) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21587 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no lote nº 5 - 
Barriscos - Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e 
b) do nº 1 e alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Dec reto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, em 
articulação com o nº 2 do artigo 35º do Decreto-Lei  nº 448/91, de 29 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 d e Dezembro, pelos motivos já 
referidos na informação transmitida através do ofíc io nº 21587 de 16/11/98 desta 
Câmara Municipal. 

** 
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Nº 0239/12 PROCº. Nº 804/98 - (fl - 43) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21581 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no lote nº 6 - Barriscos - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do nº 1 e 
alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, em articulação com o nº 
2 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, pelo s motivos já referidos na 
informação transmitida através do ofício nº 21581 d e 16/11/98 desta Câmara Municipal. 

** 

Nº 0240/12 PROCº. Nº 805/98 - (fl - 48) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21582 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no lote nº 7 - Barriscos - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do nº 1 e 
alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, em articulação com o nº 
2 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, pelo s motivos já referidos na 
informação transmitida através do ofício nº 21582 d e 16/11/98 desta Câmara Municipal. 

** 

Nº 0241/12 PROCº. Nº 806/98 - (fl - 48) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO,  residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 21583 de 16/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito no lote nº 8 - Barriscos - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do nº 1 e 
alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, em articulação com o nº 
2 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, pelo s motivos já referidos na 
informação transmitida através do ofício nº 21583 d e 16/11/98 desta Câmara Municipal. 

** 
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Nº 0242/12 PROCº. Nº 883/98 - (fl - 73) 

De ANTÓNIO JOAQUIM ROSA,  residente na Rua da Mata, nº 363, freguesia de 
Parceiros, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnico sde Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre 
o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 22156 de 24/11/98 desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Co vinhas, freguesia de Marrazes, ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 e al ínea a) do nº 2 do artigo 63º do 
Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto-Lei nº 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na informação transmitida 
através do ofício nº 22156 de 24/11/98 desta Câmara  Municipal. 

** 

Nº 0243/12 PROCº. Nº 1020/98 - (FL - 61) 

De MARIA TERESA LOPES CONFRARIA FERNANDES, residente em Rua do 
Vale - Casal Novo, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de 
alteração/ampliação a levar a efeito numa moradia situada no lugar e freguesia acima 
referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração/ampliação a levar a 
efeito na moradia acima referida, condicionado ao s eguinte: 

1º Garantir 2 lugares de estacionamento dentro da p arcela; 
2º Prever ventilação por tiragem térmica ou mecânic a nas instalações 

sanitárias, a apresentar na fase de licenciamento; 
3º Garantir em obra, que a cobertura não incorra em  estilicídio, de acordo 

com o Código Civil; 
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 artº 6 4º 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. ”  

** 

Nº 0244/12 PROCº. Nº 1047/98 - (FL - 30) 

De JOSÉ DA COSTA PARREIRA, residente na Avenida Marquês de Pombal, 
Lote 4 r/c Dtº., Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a 
efeito no Lote 11, São Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Obras Particulares de 17/12/98, delibera, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura do bloco misto a cima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1º Reformular os lugares de estacionamento de acord o com o disposto 
no anexo II do Regulamento do Plano Director Munici pal, devendo os lugares de 
estacionamento encravados ficar afectos à mesma fra cção; 

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 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 artº 6 4º do Regulamento Municipal de 
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Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

Nº 0245/12 PROCº. Nº 1119/98 - (FL - 30) 

De AMÉRICO NUNES GASPAR RAMOS, residente na Rua da Mata Nacional, 
nº 116, lugar e freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de ampliação a 
levar a efeito numa moradia, situada na Rua da Mata Nacional, no lugar e freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Obras Particulares de 17/12/98, delibera, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura da ampliação a l evar a efeito na moradia acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e de acordo com o estabelecido no artº 6 4º 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; ” 

3º Apresentar planta de arranjos exteriores, com os  lugares de 
estacionamento devidamente assinalados face à neces sidade de cumprimento dos 
nºs. 1 e 3 do artigo 67º e artigo 70º do regulament o do Plano Director Municipal, com a 
área definida que deverá ser cedida ao domínio públ ico e constar da Certidão da 
Conservatória do Registo Predial; 

4º Corrigir a arquitectura do alçado lateral direit o, quanto à realidade; 
5º Prever antecâmara entre a garagem e a habitação.  
Delibera ainda informar, para a necessidade de vir a reformular o “Café 

Snackbar” de acordo com o disposto no Decreto-Lei n º 168/97, de 4 de Julho e 
Decreto Regulamentar nº 38/97, de 25 de Setembro, n omeadamente para futura licença 
de utilização (número de utilizadores). 

** 

Nº 0246/12 PROCº. Nº 1152/98 - (fl - 22) 

De RUI FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES,  residente na Rua das 
Olhalvas, nº 39-A, freguesia de Pousos, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 
22171 de 24/11/98 desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir a pretensão, 
referente à demolição de uma casa antiga, situada n a Rua João de Barros, nº 21 - 
Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão, ao abrigo  do disposto nas alíneas a) e b) 
do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na 
informação transmitida através do ofício nº 22171 d e 24/11/98, desta Câmara 
Municipal. 

** 

Nº 0247/12 PROCº. Nº 1272/98 - (fl - 28) 

De ILDA SANTOS BRÁS RODRIGUES, residente em Vale Sumo, freguesia de 
Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
muro de vedação a levar a efeito em Casal de S. José - S. Romão, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/12/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“propõe-se o indeferimento da pretensão com base no  disposto nas 
alíneas a) e b) do nº 1 e alínea a) do nº 2 do arti go 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 
de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n º 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1º Incumprimento do Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas, 
nomeadamente, artigos 15º e 45º (falta de patamar n o r/c junto à porta de acesso à 
cave e falta de antecâmara na cave, por questões de  salubridade), nº 2 do artigo 65º 
(acessos à cave), artigo 60º (afastamentos) e artig o 62º (logradouro); 

2º Largura insuficiente do acesso à cave, conforme nº 4 do artigo 46º do 
Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro, e anexo I I do Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

3º O acesso não estar infraestruturado e não ter la rgura de acordo com o 
nº 6 do artigo 26º do Regulamento do P.D.M.; 

4º As plantas 1/1000 e 1/200 estarem incompatíveis;  
5º Falta de corte que esclareça a cota de soleira f ace à via; 
6º O muro prever fundações simétricas e não estar d e acordo com a 

topografia.” 

** 

Nº 0248/12 PROCº. Nº 1294/98 - (FL - 37) 

De ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA, residente em Montijos, freguesia 
de Monte Redondo, referente ao projecto de arquitectura de moradias geminadas a levar a 
efeito em Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21/12/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“A pretensão deverá ser indeferida com base no disp osto nas alíneas b) e 
c) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1º Falta de logradouro (artº 62º), falta de ilumina ção/ventilação adequadas 
(artºs. 71º e 87º) e perigosidade, face à existênci a de degraus no patamar (artºs. 15º e 
45º), dado o Regulamento Geral das Edificações Urba nas; 

2º O muro apresenta fundações simétricas e deverá r ecuar 5m ao eixo da 
Rua da Mata; 

3º Incoerência entre planta e alçado, face à janela  da lavandaria; 
4º A localização de lugares de estacionamento e ace sso duplo à cave se 

considerarem perigosas, dado a proximidade dos cruz amentos; 
5º Falta de licença de loteamento ou destaque, ou i ncumprimento do 

Código Civil (propriedade horizontal quanto às part es comuns do edifício, conforme 
seu artigo 1421º); 

6º Falta de esclarecimento quanto à possibilidade d e eliminar a serventia 
que atravessa o terreno.” 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

Nº 0249/12 PROCº. INF. Nº 114/98 - (fl - 8) 

De ANTÓNIO GOMES PAULO GUERRA, residente em Rua Cidade Olivença, 
Lote 14-15, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de construção de um 
pavilhão, a levar a efeito em Quinta da Pedreira - Alto do 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  17/12/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

1º O proposto interfere com o traçado da IC9, nó co m a EN1, tal como é 
referido no parecer da Junta Autónoma de Estradas; 

2º A construção a efectuar deverá cumprir com o dis posto no artigo 53º 
do Regulamento do Plano Director Municipal, em funç ão da área resultante após 
definição da zona a ocupar pelo traçado do nó acima  indicado; 

3º O projecto deverá ainda cumprir com o disposto n o Regulamento do 
P.D.M., relativamente a estacionamento, e artigo 71 º do mesmo Regulamento; 

4º Deverá ainda esclarecer qual a utilização previs ta, em função da qual 
poderá a edificação estar sujeita a condicionamento s específicos. 

Assim, em face do exposto, emite-se parecer desfavo rável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) b) e g) do nº 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, co m a redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 250/94, de 15 de Outubro.” 

** 

Nº 0250/12 PROCº. INF. Nº 189/98 - (FL - 12) 

De VITOR MANUEL MATOS LOPES, residente na Rua das Trísias, nº 33 no 
lugar e freguesia de Chainça, referente ao pedido de viabilidade de construção, a levar a 
efeito na Rua da Mata, freguesia de Parceiros. 

A Câmara delibera remeter o processo aos Serviços p ara fazerem a análise 
com base na planta de ordenamento à escala 1/25.000 . 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0251/12 PROCº. Nº LOTº. 65/95 (fl. 234) 

De JOSÉ OLIVEIRA CARVALHEIRO JÚNIOR,  residente em Marinheiros - 
Marrazes, acompanhado de um requerimento solicitando a substituição do lancil de calcário, 
previsto para o loteamento sito no lugar de Fonte, em Marinheiros - Marrazes, por lancil de 
betão, alegando ser o predominante na zona. 



98.12.23 

CMLeiria/Acta Nº 48 

.3783-(14) 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 21.12.98  delibera, por unanimidade, 
autorizar a substituição do lancil de calcário por lancil de betão no loteamento acima 
referido. 

** 

Nº 0252/12 PROCº. LOTº. Nº 14/98 (fl 41) 

De JOAQUIM PARREIRA URBANO,  residente na Rua da Telheira, 17 em 
Granja, freguesia de Carvide, referente ao loteamento de uma propriedade sita no lugar de 
Alto da Cruz na freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo, delibera, por unanimi dade, aprovar o projecto de 
loteamento acima referido para a constituição de 12  lotes destinados a moradias com 
os seguintes condicionalismos: 

1º Ceder as seguintes áreas: 
a) 775m2 para arruamentos; 
b) 380m 2 para passeios; 
c)  140m 2 para estacionamento; 
d)  84m 2 para alargamento da EN. 349. 

2º Efectuar o pagamento de: 
a) Esc. 528.360$00 à Câmara Municipal, como compens ação por área não 

cedida para equipamento; 
b) Esc. 300.000$00 + IVA aos Serviços Municipalizad os, para remodelação 

da rede de águas; 
3º Apresentar os projectos de infraestruturas no pr azo de um ano, 

devidamente elaborados de acordo com os pareceres d as respectivas entidades; 
4º Rectificar o perfil transversal do arruamento, p revendo o 

estacionamento longitudinal. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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PONTO NÚMERO QUATRO 
REPARAÇÃO DAS ESTRADAS DOS MILAGRES (E.M. 533-3) E PINHEIROS (E.M. 533) – 
EXECUÇÃO DE PASSEIOS (9) T 90/98 
Nº 0253/12 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 3.707.800$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 3.70 7.800$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma César Gomes Bairrada. 

** 

CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA COBERTA DE LEIRIA – EXEC UÇÃO E 
INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL (9) T 153/98 
Nº 0254/12 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 85.850$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 85.8 50$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Paulo Rui da Cunha Ferreira  

** 

PEDIDO DE OUTORGA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE  IMÓVEL 
ARRENDADO A BENJAMIM DA SILVA BARBOSA, SITO NO BAIR RO FUNDAÇÃO 
SALAZAR, EM NOME DE SUA FILHA (9) T 55/97 
Nº 0255/12 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação da Divisão 
Jurídica. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e tendo em conta que só o 
requerente goza de um direito real de preferência, que lhe é conferido pelo artº. 47º do 
Decreto – Lei nº 321-B/90, de 15/10, e ainda que ap enas pretende efectuar a venda das 
casas de habitação que compõem o Bairro Fundação Sa lazar àqueles que detêm esta 
qualidade, delibera, por unanimidade, notificar, ao  abrigo do disposto nos art. 100º e 
101º do Código de Procedimento Administrativo, o Re querente da intenção em 
indeferir o seu pedido. 

** 

TRÂNSITO - DIFICULDADE DE INSERÇÃO NA RUA DOS MÁRTI RES, EM LEIRIA (9) TT 
325/98 
Nº 0256/12 Presente uma informação da D.O.M., propondo que à saída da Rua de acesso 
ao antigo Hospital Militar seja colocado um sinal de sentido proibido, a fim de facilitar o 
acesso de quem vem da Rua dos Mártires. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, 
concordar com a informação e mandar a D.O.M. coloca r o sinal de sentido proibido no 
entroncamento na Rua do Antigo Hospital Militar com  a Rua dos Mártires, em Leiria. 

** 

TRÂNSITO - RECLAMAÇÃO DE MANUEL DA SILVA LAUREANO, POR DANOS EM 
VIATURA AUTOMÓVEL (9) TT 159/97 
Nº 0257/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, com informação da 
Divisão Jurídica  de que se deve proceder ao pagamento de indemnização ao reclamante, 
no valor de 6.435$00 (seis mil quatrocentos e trinta e cinco escudos), I.V.A. incluído, por 
danos sofridos com a sua viatura, num colector de águas pluviais sem resguardo e oculto 
por silvas, na berma da Rua da Escola, da Urbanização Vale Verde, em Marrazes. 
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 A Câmara tomou conhecimento e com base na informaç ão da Divisão 
Jurídica delibera, por unanimidade, assumir a respo nsabilidade da indemnização do 
munícipe - Manuel da Silva Laureano - e autorizar-l he o pagamento da quantia de 
6.435$00 (seis mil quatrocentos e trinta e cinco es cudos), I.V.A. incluído, conforme 
factura apresentada. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 
BALANCETE (2) 
Nº 0258/12 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a vinte e três de Dezembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidade de 346.506.746$00 sendo de Operações 
Orçamentais 323.120.209$00 e de Operações de Tesouraria 23.386.537$00. 

** 

ALTERAÇÃO Nº 16 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 (2) 

Nº 0259/12 Presente a 16ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 33.850 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 16ª A lteração ao Orçamento 
Ordinário para 1998. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 
LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3) 24-20 
Nº 0260/12 Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA , residente na 
Travessa da Rua da Paz, 14 - 1º Leiria, solicitando Licença Acidental de Recinto para um 
espectáculo de música ao vivo, sito no Largo Cândido dos Reis, A, Leiria, para os dias 6, 7, 
13, 14, 18, 20, 21, 27 e 28/01/99. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar, nas  seguintes condições: 
 1 -A realização dos referidos espectáculos, devend o para o efeito pagar a 
taxa relativa ao licenciamento, na importância de 5 .505$00, devendo o seu 
encerramento efectuar-se até às 24 horas, nos dias correspondentes a Domingos e 
dias de semana e até às 2 horas às Sextas e Sábados , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto no Largo Cândido do s Reis até à Rua Pinheiro 
Chagas, na Travessa da Rua da Paz, na Travessa do V iana, na Rua João de Deus e na 
Rua Grão Vasco, áreas junto ao Terreiro até ao Gave to, na Rua Barão de Viamonte até 
à Rua Mestre de Avis e na Rua D. Afonso Henriques a té à Padre António. 
 2 -Solicitar à STL a facturação autónoma da limpez a desta área para ser 
cobrada ao requerente aos Domingos e Feriados.  
 3 -Comunicar ao Governo Civil.  

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO(3) 24-20 
Nº 0261/12 Presente o requerimento de MARIA DE JESUS RAMALHO MARQUES 
RIBEIRO, residente na Rua D. Sancho I, Nº 7 - 2º, Leiria, solicitando Licença Acidental de 
Recinto para um espectáculo de Música ao Vivo, sito na Rua D. Sancho I, Nº 7 - 1º 
Esquerdo, Leiria, para os dias 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 
31/01/99. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar, nas  seguintes condições: 
 1 -A realização dos referidos espectáculos, devend o para o efeito pagar a 
taxa relativa ao licenciamento, na importância de 5 .505$00, devendo o seu 
encerramento efectuar-se até às 24 horas, nos dias correspondentes a Domingos e 
dias de semana e até às 2 horas às Sextas e Sábados , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto na Rua D. Sancho I.  
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 2 -Solicitar à STL a facturação autónoma da limpez a desta área para ser 
cobrada ao requerente aos Domingos e Feriados. 
 3 -Comunicar ao Governo Civil.  

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3) 24-04 
Nº 0262/12 Presente o requerimento de ANTÓNIO MANUEL CARREIRA LOPES 
MONTEIRO, residente em Azoia, solicitando Licença Acidental de Recinto para um 
espectáculo de Música ao Vivo, sito na Rua da Paz, para os dias 25, 26, 27/12/98 e 1, 2, 8, 
9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30/01/99. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar, nas  seguintes condições: 
 1 -A realização dos referidos espectáculos, devend o para o efeito pagar a 
taxa relativa ao licenciamento, na importância de 5 .505$00, devendo o seu 
encerramento efectuar-se até às 24 horas, nos dias correspondentes a Domingos e 
dias de semana e até às 2 horas às Sextas e Sábados , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto na Rua da Paz, Azoi a. 
 2 -Comunicar ao Governo Civil.  

** 

PUBLICIDADE AUTO-LEIRIA, S.A. (3) 24-16 (135) 
Nº 0263/12 Presente o requerimento da Firma Auto-Leiria, S.A.,  solicitando autorização 
para instalar dois reclamos luminosos sitos na Rua Machado dos Santos, em Leiria. 
A Câmara delibera, por unanimidade, deferir a prete nsão, face aos pareceres emitidos, 
e, na condição indicada pelo Departamento de Urbani smo, a qual deverá ser 
transmitida ao requerente.  

** 

CEMITÉRIO - ANTÓNIO MANUEL COSTA PEREIRA AZEVEDO MO NTEIRO (3) 24-04 
Nº 0264/12 Presente o requerimento do Sr. ANTÓNIO MANUEL COSTA PEREIRA 
MONTEIRO, solicitando a concessão do terreno ocupado pelo Jazigo nº 66, no Cemitério 
Municipal de Leiria, o qual se encontra em estado de degradação, para que nesse mesmo 
local, possa edificar um novo jazigo. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, conceder o ter reno ocupado pelo 
jazigo nº 66, no Cemitério Municipal de Leiria, com  vista à sua reconstrução, devendo 
o requerente indicar a área pretendida para o mesmo , e, efectuar o respectivo 
pagamento, bem como formular o pedido instruído com  o projecto da obra, elaborado 
por técnico inscrito na Câmara Municipal de Leiria,  de acordo com o artigo 47º do 
Regulamento do Cemitério Municipal de Leiria.  

** 

PONTO NÚMERO SETE 
ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE COLMEIAS - REFEITÓRIO (8) 15 -4 

Nº 0265/12 Presente o ofício nº 1169 da ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS , datado de 
98.12.02, acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no mês de 
Novembro/98, num total de 147.408$00. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, transferir par a a Escola EB 1,2,3 de 
Colmeias a verba de 147.408$00 relativa ao fornecim ento das refeições dos alunos do 
1º ciclo. 

** 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - RE FEITÓRIO (8) 15-4 

Nº 0266/12 Presente o ofício nº 1903/98, da ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA 
CATARINA DA SERRA , datado de 98.12.04, acompanhado do balancete das refeições do 
mês de Novembro/98, no montante de 147.650$00. 
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 A Câmara delibera, por unanimidade, transferir par a a Escola Básica 1,2,3 
de Santa Catarina da Serra a verba de 147.650$00 re lativa ao fornecimento das 
refeições dos alunos do 1º ciclo. 

** 

ESCOLA DO 1º CEB DE SOUTO DE CIMA - CARANGUEJEIRA -  PEDIDO DE 
INSTALAÇÃO DE TELEFONE - (8) 15-4  

Nº 0267/12 Presente um ofício da ESCOLA DO 1º CEB DE SOUTO DE CIMA , datado de 
98.11.23, solicitando a instalação de telefone no referido Estabelecimento de Ensino. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, mandar procede r à instalação de 
telefone na escola do 1º CEB de Souto de Cima, send o as despesas de utilização da 
responsabilidade do referido estabelecimento de ens ino. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - (8) 18-4  

Nº 0268/12 Presente o ofício Nº 190/98, da JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA , 
datado de 98.12.02, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia para 
deslocação ao Parque das Nações. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, ratificar o de spacho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datado de 98.11.19,  que autorizou a cedência e 
isentar o pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente 
o pagamento de trabalho extraordinário ao motorista . 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA - APE TRECHAMENTO DE 
ESCOLAS - (8) 48  

Nº 0269/12 Presente o ofício nº 411/98, da JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA 
DA SERRA , datado de 98.12.03, informando da necessidade urgente em adquirir utensílios 
de cozinha para diversas Escolas daquela freguesia. 

 No mesmo ofício é apresentado um orçamento do material a adquirir totalizando 
o valor de 496.638$00, com IVA incluído. 

 A realização de investimentos em matéria de Acção Social Escolar é nos termos 
do nº 5 da alínea e) do artº. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março uma competência dos 
Municípios. 

 A Câmara, tendo em conta a política corrente e o s uperior interesse 
público, já que se impõe a necessidade de fornecer refeições aos alunos das escolas 
da freguesia de Santa Catarina da Serra, delibera, por unanimidade, atribuir uma 
comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra no valor 
de 4.96.638$00 para aquisição de equipamento para a s cozinhas das cantinas 
escolares daquela freguesia, mediante a apresentaçã o dos comprovativos da despesa 
efectuada.  

** 

PONTO NÚMERO OITO 
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO D E ORTIGOSA E 
PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA (9) T 
305/96 
Nº 0270/12 Presente o oficio N.º 158/98 de 29 de Outubro ultimo, da Junta de Freguesia de 
Ortigosa , informando a Câmara Municipal, das diligências efectuadas com os proprietários 
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dos terrenos, tendo chegado a acordo com os mesmos quanto à sua aquisição e condições 
de venda. 
 A Câmara, após apreciação do processo, delibera, p or unanimidade, 
concordar com os valores acordados que totalizam a importância de 15.755.220$00 
(quinze milhões setecentos e cinquenta e cinco mil duzentos e vinte escudos). 
 Mais delibera co-financiar na totalidade a aquisiç ão e transferir para aquela 
entidade até ao final do mês de Janeiro de 1999 50%  do custo total e o restante até 90 
dias após a celebração da Escritura Pública de Comp ra e Venda, a qual deverá ser 
organizada pela Junta de Freguesia, uma vez que a A utarquia não dispõe de Notário 
Privativo e os imóveis a adquirir são para integraç ão no domínio privado daquela 
Junta de Freguesia. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 
PROPOSTAS DE APOIO EDITORIAL E EDIÇÕES DA CÂMARA 
Nº 0271/12 O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço deu  conhecimento das intenções e 
acções relativas a edições municipais e ao apoio ed itorial a conceder. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 
TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - CEDÊNCIA DO HALL (1) L -49 
Nº 0272/12 Presente o ofício do Clube Académico de Leiria , a solicitar a cedência do Hall 
do Teatro José Lúcio da Silva, para o período compreendido entre o dia 28 de Dezembro de 
1998 e o dia 10 de Janeiro de 1999, para a realização de uma exposição integrada na 
comemoração do 25º aniversário do clube. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, ceder ao Clube Académico de Leiria o 
Hall do Teatro José Lúcio da Silva, no período comp reendido entre o dia 28 de 
Dezembro de 1998 e o dia 10 de Janeiro de 1999 para  o fim pretendido. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - CEDÊNCIA (1) L-49 
Nº 0273/12 Presente o ofício da Comissão de Finalistas das Escolas Superiores de 
Leiria , a solicitar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva, para o dia 9 de Janeiro de 1999, 
para a entrega das pastas. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, ceder à Comissã o de Finalistas das 
Escolas Superiores de Leiria o Teatro José Lúcio da  Silva, para o dia 9 de Janeiro de 
1999, para o fim pretendido. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA - DESPESAS 
Nº 0274/12 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 Setembro e Outubro, que totalizam o valor de 1.660.500$00. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, p or unanimidade, 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de 1.660.500$00, referente 
às despesas por cedências para actividades culturai s e recreativas, levadas a efeito 
nos meses de Setembro e Outubro. 

** 

FEIRA DE LEIRIA - HASTA PÚBLICA PARA ADJUDICAÇÃO DE  DIVERTIMENTOS 
PARA A FEIRA DE LEIRIA/99 
Nº 0275/12 Pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço , foi presente o concurso acima 
referido. 
 Retirado para aprofundar melhor a metodologia de ce dência do espaço. 

** 
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CINE CASINO DE MONTE REAL 
Nº 0276/12 Retirado, devendo ser agendado para próx ima reunião. 

** 

FILARMÓNICA DOS POUSOS - AQUISIÇÃO DE CD 
Nº 0277/12 Pela Sociedade Artística Musical dos Pousos , foi presente uma carta datada 
de 98.12.21, referente à aquisição de um CD que a sociedade lançou. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, por unanimidade, 
adquirir 100 CD pelo valor de 200.000$00. 

** 

SUBSÍDIOS (1) 48 
Nº 0278/12 Pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço  foi presente a lista de subsídios para 
grupos musicais. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir os seg uintes subsídios: 
 O Choro da Nora Cortes 100.000$00 
Grupo de Cantares “Pinhal D´El Rei” Leiria 100.000$ 00 
 Grupo de Música Popular “Leiricanta” Leiria 100.00 0$00 
 Grupo Musical “O Reviver” Parceiros 100.000$00 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA JUNTAS DE FREGUESIA (2) 51 
Nº 0279/12 Pelo Senhor Vereador Engº. Fernando Carvalho  foi presente uma listagem 
referente às transferências de capital para as Juntas de Freguesia, que a seguir se 
transcreve: 

JUNTA 
DE 

FREGUESIA 

DOC DATA DESIGNAÇÃO VALOR TOTAL A 
ATRIBUIR 

Pousos S/N 07/09/98 Pavimentações em paralelos 1.362.285$00  
 S/N 13/10/98 Pavimentação: Rua do 

Lavradouro 
960.000$00  

 S/N 07/09/98 Pavimentações diversas 1.000.000$00 3.322.285$ 
      

Carvide 278 16/10/98 Alarg. E muros na Rua Central 3.251.064$00 3.251.064$ 
      

Coimbrão 163 17/11/98 Reparação de caminhos e 
valados 

1.930.000$00  

 174 15/12/98 Construção de passeio pedonal 800.000$00 2.730.000$ 
      

Arrabal 115 05/03/98 Trabalhos na E. Municipal 544 1.600.000$00  
 456 11/12/98 Muro na Estrada Municipal 544 819.000$00 2.419.000$ 
      

Parceiros S/N 22/10/98 Ligação à Freguesia de Azoia 3.322.800$00 3.322.800$ 
      

Azoia 280 09/12/98 Ligação à Freguesia de 
Parceiros 

2.574.000$00  

 281 09/12/98 Idem - Muros e drenagens 609.722$00 3.183.722$ 
      

Amor 259 02/11/98 Ampliação do Posto Médico 4.500.000$00 4.500.000$ 
      

Colmeias 163 04/11/98 Arruamentos diversos 5.800.000$00 3.000.000$ 
      

Maceira 263 28/07/98 Valetas em arruamentos 14.662.500$00 3.000.000$ 
      

Souto da 
Carpalhosa 

232 03/09/98 Melhoramentos na Sede da 
Junta e Posto Médico 

1.259.300$00 1.259.300$ 
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Milagres   Melhoramentos: Rua Sr. Milagres 1.491.750$00  
 14 31/01/98 Muro junto à rotunda da EM533 401.544$00 1.893.294$ 
      

Caranguejeira 335 07/07/98 Caminho florestal 600.000$00  
 340 07/07/98 Investimentos diversos 4.541.930$00  
 332 07/07/98 Reparação da Rua de S. João 450.000$00  
 344 07/07/98 Limpeza da Ribeira 750.000$00  
 382 27/07/98 Rua Padre Manuel Antunes 367.500$00  
 392 06/08/98 Muro na EM Opeia/Freiria 871.500$00  
 330 06/07/98 Bustos de D. António F Marques 600.000$00 4.000.000$ 
      

Santa Catarina 
Da Serra 

438 18/12/98 Reparação abrigos de 
passageiros 

491.400$00  

 272 03/08/98 Placas de sinalização direccional 343.980$00 835.980$ 
    TOTAL 36.717.445$ 

 A Câmara, de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Le i n.º 77/84, de 8 de 
Março, delibera, por maioria, com as abstenções dos  Senhores Vereadores do Partido 
Socialista, aprovar as delegações de competências c onstantes do quadro supra para 
realização de investimentos referidos no art.º 8.º do mesmo diploma legal e ainda em 
conformidade  com o n.º 4 do art.º 6.º da Lei n.º 2 3/97, de 2 de Julho. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 
P.A.A.J. - PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVE NIL 
Nº 0280/12 Pelo  Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça  foi presente o Programa de Apoio ao 
Associativismo Juvenil para análise e apreciação na próxima reunião. 

** 

 Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procediment o Administrativo, a 
Câmara delibera, por unanimidade, analisar ainda os  seguintes assuntos: 

- EMPRESA INTERMUNICIPAL DE CARTOGRAFIA 
- CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE E DOAÇÃO DE IMÓ VEL 
- 14ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 
- ORÇAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA - HABITAÇÃO SOCIAL - R UA DO 

FUNDADOR, PARCEIROS 
- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 250/97  

** 

EMPRESA INTERMUNICIPAL DE CARTOGRAFIA, S.A. (1) 55 

Nº 0281/12 A Câmara Municipal de Leiria deliberou a ssociar-se a esta empresa 
intermunicipal com a comparticipação de 1% no Capit al Social - 5.000.0000$00. No 
entendimento relativamente ao artigo 8º do Acordo P arassocial, e conforme nos foi 
afirmado verbalmente, de que os trabalhos ou serviç os adjudicados por esta Câmara 
à E. I. Cartografia poderão ser pedidos a terceiros , graciosa ou onerosamente, 
nomeadamente a munícipes e outras entidades com int eresses no concelho, 
conforme será definido caso a caso pela Câmara Muni cipal de Leiria no contrato de 
adjudicação. 

 O Assunto deverá ser presente em Assembleia Munici pal. 

** 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE E DOAÇÃO DE IMÓVE L. 
Nº 0282/12 A Câmara, ao abrigo do disposto na alíne a i), do nº 1, 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 considerando que a Juventude Desportiva do  Lis é uma associação com 
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personalidade jurídica e prossegue no Município de Leiria fins de interesse público, 
designadamente desportivos recreativos e humanitári os, delibera, por unanimidade, o 
seguinte: 
 1º- Constituir a favor desta entidade o direito de  superfície sobre uma 
parcela de terreno com a área de 4.273,50 metros qu adrados, com o valor de 
2.089.170$00, que se destaca, nos termos do nº 1 do  artigo 5º do Decreto-Lei nº 
448/91, de 29 de Novembro, do prédio urbano compost o por terreno para construção, 
sito em S. Romão, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, com a área de 9.000 
metros quadrados, a confrontar do norte com Estrada  Municipal, do sul com Rio Lis, 
do nascente com João Carlos Paiva Santos e do poent e com Câmara Municipal de 
Leiria e descrito na 2ª Conservatória do Registo Pr edial de Leiria sob o nº 4560, com o 
valor tributável de 6.000.000$00, a qual passa a co nstituir prédio distinto, devidamente 
assinalada em planta, ficando a confrontar do norte  com Câmara Municipal de Leiria e 
Estrada Municipal, do sul, do nascente, e do poente  com Câmara Municipal de Leiria, 
nas seguintes condições: 
 a) A parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de superfície 
destina-se à construção de um pavilhão para activid ades desportivas e culturais, 
encontrando-se já executadas as respectivas fundaçõ es e a estrutura em betão 
armado, bem como a estrutura das bancadas. 
 b) O prazo de duração do direito de superfície é de  cinquenta anos, 
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de v inte anos, desde que a 
superficiária seja notificada com a antecedência mí nima de um ano. 
 c) No prazo máximo de dois anos, a contar da data da outorga da escritura 
de cedência do direito de superfície, deverão ser r einiciadas as obras de construção 
do pavilhão, as quais deverão ficar concluídas no p razo máximo de cinco anos, a 
contar da mesma data, de acordo com os projectos a aprovar pela Câmara Municipal 
de Leiria. 
 d) Se, findo qualquer dos prazos previstos na alín ea anterior, a construção 
não tiver sido reiniciada ou concluída, conforme o caso, ou se o tiver sido em 
desacordo com os projectos aprovados pela Câmara Mu nicipal de Leiria, o direito de 
superfície reverte para a proprietária do solo. 
 e) Se às construções for dado fim diferente daquel e em função do qual o 
direito de superfície foi cedido, o mesmo reverte p ara a Câmara Municipal de Leiria. 
 f) Se as construções efectuadas na parcela de terre no sobre a qual é 
constituído o direito de superfície forem destruída s e se o superficiário não as 
reconstruir no prazo que lhe for fixado para o efei to, o direito de superfície reverte 
para a Câmara Municipal de Leiria. 
 g) Se a Juventude Desportiva do Lis se extinguir duran te o prazo de 
validade do direito de superfície, o mesmo reverte para a Câmara Municipal de Leiria. 
 h) Nas situações previstas nas alíneas b), d), f) e g), a propriedade do 
edifício e as benfeitorias entretanto realizadas pa ssam para a proprietária do solo, 
sem que a superficiária tenha direito a qualquer in demnização. 
 i) Na situação prevista na alínea e), a propriedad e do edifício e as 
benfeitorias entretanto realizadas passam para a pr oprietária do solo, mediante justa 
indemnização a pagar à superficiária. 
 j) O superficiário obriga-se a cuidar do edifício e suas dependências como 
o faria um proprietário prudente, mantendo-os em pe rfeito estado de conservação. 
 l) Não é permitida a transmissão do direito de superfí cie a terceiros sem 
autorização expressa da Câmara Municipal de Leiria.  
 m) A cedência do direito de superfície é feita a t ítulo gratuito. 
 n) Ao direito de superfície é atribuído o valor de  1.671.336$00. 
 2º- Doar à Juventude Desportiva do Lis a construçã o já existente na 
mencionada parcela de terreno, composta por fundaçõ es e estrutura em betão 
armado, bem como a estrutura das bancadas, no valor  de 22.824.594$00. 
3º- O direito de superfície constituído a favor da Juventude Desportiva do Lis, 
pela escritura pública nº 76/95, de 2 de Agosto de 1995, exarada de folhas 10 a 12, do 
livro de notas para escrituras diversas nº 132, do Notário Privativo da Câmara 
Municipal de Leiria, sobre o prédio urbano designad o por lote 95, situado em 
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Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, do conce lho de Leiria, com a área de 
quatro mil cento e oitenta e oito metros e vinte e cinco centímetros quadrados, a 
confrontar do norte com os lotes 47 e 48, do sul co m os lotes 55 e 56, do nascente 
com arruamento, e do poente com os lotes 88, 89 e 9 0, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Leiria sob o número três mil duz entos e setenta e sete, da 
freguesia de Marrazes, extinguir-se-á com a outorga  da escritura que titule a 
constituição do direito de superfície e a doação re feridas nos nºs 1 e 2, sem lugar a 
qualquer indemnização. 
 4º- Enviar ao 1º Cartório Notarial de Leiria os do cumentos necessários para 
a celebração da escritura de constituição do direit o de superfície, de doação e de 
extinção. 
 5º- Conferir poderes à Senhora Presidente para out orgar a mencionada 
escritura.  

** 

ALTERAÇÃO Nº 14 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 (2)  

Nº 0283/12 Presente a 14ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 18.700 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 14ª A lteração ao Plano de 
Actividades para 1998. 

** 

ORÇAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA - HABITAÇÃO SOCIAL - RUA  DO FUNDADOR, 
PARCEIROS (1) 48 
Nº 0284/12 Presente o fax nº 7218, de 98.12.16., dos Serviços Municipalizados de Leiria, 
informando que o orçamento de ramal de água, saneamento e tarifa de ligação provisória 
eleva-se ao montante de 121.501$00. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o orça mento apresentado, 
mandar executar os trabalhos e autorizar o pagament o aos S.M.A.S. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 250/97 (3) 24-5 
Nº 0285/12 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação da Divisão 
Jurídica. 
 A Câmara, depois de analisado o assunto e concorda ndo com a informação 
acima referida do Processo de Contra-Ordenação nº 2 50/97, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 
 1º Manter a sua decisão proferida em 30/09/1998, a  fls. 19 a 26 do referido 
processo, pela qual aplicou ao arguido Henrique Per eira Gaspar, a coima de 
544.000$00 (quinhentos e quarenta e quatro mil escu dos); 
 2º Enviar, nos termos e para os efeitos do dispost o no nº 1 do artº. 62º, do 
Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, alterado p elo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de 
Setembro, os autos ao Digníssimo Representante do M inistério Público. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e dez 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. 
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Leiria e Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, aos vinte e 
três dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e oito. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


