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ACTA Nº 42 
Aos onze dias do mês de Novembro 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 Planeamento a ARQTª. MARIA CRISTINA MIGUENS GIL. 

** 

 O Senhor Vereador DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO , ausentou-
se para representar a Câmara na ADAE às dezassete horas e vinte minutos não tendo 
participado na discussão e votação a partir da deliberação Nº 0086/11 tendo regressado 
eram dezoito horas e dez minutos participando da discussão e votação a partir da 
deliberação Nº 162/11. 

** 

 O Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO , ausentou-se por razões 
justificadas e aceites às dezassete horas e cinquenta e cinco minutos não tendo participado 
na discussão e votação a partir da deliberação Nº 0156/11. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.11.04, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 
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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 

- PLANO DE URBANIZAÇÃO - PRAIA DO PEDROGÃO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

1014/80 ANTÓNIO JOAQUIM ROSA 
549/87 FAUSTINO HENRIQUES DOS RAMOS 

1630/90 IMOSSOARES, LDª. 
1352/93 ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO 
1077/94 ADELINO DOS SANTOS VIEIRA 
1556/95 LEOPOLDINO SANTOS SIMÃO 
1678/95 ARMINDO GROSSO DA SILVA 

766/96 MARIA RAFAELA SISMEIRO 
1204/96 JAIME PEDRO DA COSTA MANSO 
1362/96 CONSTRUÇÕES PEDROME, LDª. 

408/97 REIS & TORCATO - CONSTRUÇÕES, LDª. 
453/97 CONSTRUIVO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª. 

1055/97 LEIRINEGÓCIOS, LDª. 
1154/97 MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO CARREIRA 

123/98 JOAQUIM HENRIQUES COSTA 
559/98 JOAQUIM FRAZÃO PEDROSA VITAL 

1013/98 MANUEL DE JESUS GAMEIRO 
1016/98 MARTINE MADEILEINE ELISSALDE 
1069/98 ANTÓNIO MIGUEL COSTA PARAÍSO 
1070/98 CARLA SOFIA RODRIGUES COUCEIRO 
1109/98 LÚCIA GAMEIRO NOGUEIRA 
1110/98 JÚLIO DA CRUZ CASADO 
1152/98 RUI FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES 
1185/98 ANTÓNIO CARREIRA ÓRFÃO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº: 
74/98 FRANCISCO DIAS ALVES 

575/94 
1426/77 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

52/80 JAIME PEREIRA MARQUES 
48/93 EMÍLIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS 
28/94 MARIA LUCILIA OLIVEIRA FARIA RIBEIRO E OUTROS 
15/96 LUÍS MIGUEL FERREIRA DA COSTA BRITES E OUTROS 
29/96 ANTÓNIO DE SOUSA FADIGAS E OUTROS 
40/96 JOSÉ SIMÕES VALENTE 
23/97 MARTINS & GAMEIRO, LDª. E OUTROS 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 114/98 REPARAÇÃO DA ESTRADA DE PARCEIROS - INFORMAÇÃO PARA 
ADJUDICAÇÃO 

T 93/98 EXECUÇÃO DO SANEAMENTO PLUVIAL DA ENCOSTA POENTE DE 
CASAL DOS MATOS - POUSOS - MINUTA DE CONTRATO PARA 
APROVAÇÃO 

T 22/98 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE GÂNDARA DOS OLIVAIS - INFORMAÇÃO DE TRABALHOS 
A MAIS 

T 432/95 LIMPEZA DAS MARGENS E DO LEITO DO RIO LIS (ENTRE A QUINTA DA 
FÁBRICA/OLHALVAS E PONTE DO ARRABALDE) - INFORMAÇÃO DE 
TRABALHOS A MAIS 

T 188/97 ARRANJO DOS ACESSOS À ETAR DA RAPOSEIRA - COLMEIAS - 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 120/96 ARRANJOS DOS ACESSOS À ESCOLA PRIMÁRIA DO VALE DA BAJOUCA 
- ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

-  REVESTIMENTO VEGETAL DAS MARGENS DO RIO LIS  

PONTO NÚMERO SETE 

- MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS EM CASTRO - COLMEIAS 
- MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS EM BAROSA - LEIRIA 
- MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS EM FONTES - CORTES 
- MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS MA RUA DA MOURÃ - TELHEIRO 
- ÁGUAS RESIDUAIS A CÉU ABERTO EM OUTEIRO DA GÂNDARA - MARRAZES 
- ESGOTOS A VERTER PARA A VIA PÚBLICA - RUA PAULO VI, Nº 12 - LEIRIA 
- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA - PEDIDO DE 

PARECER PARA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE CASA NO BAIRRO DAS ALMUINHAS 
- EMPREITADA DO SISTEMA COMPLETO DE SANEAMENTO DAS FREGUESIAS DE 

COIMBRÃO E CARVIDE - RAMO DE CARVIDE - 3ª FASES  - APROVAÇÃO DA 
MINUTA DE CONTRATO 

- EMPREITADA DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DA FREGUESIA DE BAROSA - 2ª 
FASES - APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO 

- EMPREITADA DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CONCELHO DE LEIRIA - 
SISTEMA DEPENDENTE DA ETAR DE OLHALVAS - COLECTOR DOMÉSTICO EM 
VÁRZEA DO FREIXIAL 

- PEDIDO DE APOIO - OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA 

PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 
- OFÍCIO Nº 277/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE CARVIDE 
- OFÍCIO Nº 145/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA 
- OFÍCIO Nº 179/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ANULAÇÕES - CERTIDÕES DE DÍVIDA 
- PUBLICIDADE - MAPKEY - MATÉRIAS PLÁSTICAS, S.A. 
- QUIOSQUE - MARIA FERNANDA COUTINHO RODRIGUES 
- PUBLICIDADE - JOÃO FERNANDO MOURA PIMENTA 
- PROCESSO Nº (3) 24-15/96, EM QUE É REQUERENTE FERNANDO TELES 

MARQUES, PROPRIETÁRIO DO CAFÉ RESTAURANTE “RAPATACHO”, SITO NA RUA 
DO BREJO Nº 55 R/C DTº., NA CIDADE DE LEIRIA - PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE 
AFIXAÇÃO DE PUBLICIDADE (TOLDOS E RECLAME LUMINOSO) - RECLAMAÇÃO 
DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 98.06.03 
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PONTO NÚMERO DEZ 

- PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO Nº 64/96 
- PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO Nº 221/96 
- PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO Nº 77/97 
- PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO Nº 103/97 
- PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO Nº 117/97 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - TERMO DE RESPONSABILIDADE - 
PORTARIA Nº 268/97, DE 18 DE ABRIL, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 
PELAS PORTARIAS NºS 1271/97, DE 98.12.26 E 814/98, DE 98.09.24 

- ACORDO DE COLABORAÇÃO 

PONTO NÚMERO DOZE 

- AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ACESSOS E 
ASSIDUIDADE (RELÓGIO DE PONTO) - CONCURSO Nº 18/98 

- AQUISIÇÃO DE 4 VIATURAS LIGEIRAS DE 2 LUGARES A GASÓLEO - CONCURSO 
Nº 29/98 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCOLA EB 1,2,3, DE COLMEIAS - REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - REFEITÓRIO 
- PESSOAL AUXILIAR A CRIANÇAS COM N.E.E. EM JARDINS DE INFÂNCIA - 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA 
- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 268 DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
- COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-

ESCOLAR DE LEIRIA - PROJECTO DE ORÇAMENTO PARA 1999 
- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - PEDIDO DE PARECER 
- REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E 
SECUNDÁRIO, BEM COMO DOS RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS - 
REPRESENTANTE DA AUTARQUIA LOCAL QUE INTEGRARÁ A ASSEMBLEIA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- CEDÊNCIA DO EX. MERCADO SANTANA 
- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- ANIMAÇÃO NOCTURNA 
- SEGURANÇA 

** 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Nº 0076/11 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Continua a haver muitos acidentes na Rotunda do Roldão e Pires. 
 Pretende saber se já há medidas relativamente a este assunto e se já há 
estudos para inserção da estrada que vem do hipermercado Continente. 

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho disse que com o aparecimento de 
loteamentos para a parte Norte desta área há propostas novas com soluções para a 
circulação viária daquela zona. 
 Há já conversações entre a C.M.L., J.A.E. e o promotor imobiliário. Enquanto 
não houver uma solução global poderá ser melhorada a iluminação e a sinalização. 
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 2º Desejava saber como foi possível que o Prédio da GUERGIL, LDª. (lote 2) na 
rotunda da Guimarota pudesse ter crescido sem licença. 

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho informou que a obra foi iniciada 
com licença de fundações e prosseguiu. Há uns meses verificou-se que havia outro lote e 
ficamos preocupados, porque ao analisar a licença de fundações do Lote 1 constatou-se 
que ficava construído em cima da estrada o que não era uma boa solução. Pediu-se então 
ao promotor para empurrar o prédio mais para trás o que se verificou ser insuficiente, não se 
podendo recuar mais porque o terreno era da Direcção Geral de Viação. Assim, foi 
necessário fazer um acordo de estremas do Lote 1. 
 O empreendedor teve uma grande abertura relativamente às questões do lote 1 
e da inserção da variante. Assim, para nós, a questão do Lote 2, face o interesse público em 
jogo, é perfeitamente secundária. 

 O Senhor Vereador Raul Castro disse que o que estava em causa é a 
construção de um prédio sem licença por isso queriam saber como irão actuar noutros 
casos similares. 

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho respondeu que este é um caso 
singular, pois tinha o loteamento aprovado, a arquitectura aprovada e o licenciamento de 
fundações. 

 O Senhor Vereador António Sequeira, sugeriu que o Senhor Vereador Engº 
Fernando Carvalho deveria ter dado explicações na Câmara, para poderem ter resposta 
quando são confrontados com pedidos de esclarecimento. 

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho, ainda que numa conversa informal, 
já tinha dado informações sobre o assunto com o Senhor Vereador Raul Castro. 

 O Senhor Vereador Raul Castro disse que registou com preocupação a 
interpretação acerca deste assunto. 

 3º A propósito do Loteamento da Qtª. Do Rei quer saber qual a situação do 
acesso à A.E. pela via de penetração do loteamento. 

 A Senhora Presidente informou que o Plano de Pormenor foi aprovado na 
Assembleia Municipal e remetido para parecer a algumas entidades. 

 DGOT e CCR ainda não deram resposta 

** 

Nº 0077/11 Pelo Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Quer saber se a implantação do prédio em construção, junto ao Rio Lis, no 
lado oposto ao Hotel D. João III, no Arrabalde, é legal, nomeadamente se cumpre o 
afastamento dos 30 metros da margem do rio. 

 O Senhor Director do D.O.P., Eng. Costa informou que está de acordo com o 
loteado mas as cotas não estão de acordo com o projecto aprovado. Por isso já interviu a 
fiscalização. São dois edifícios  distintos de um loteamento com 2 lotes. 

 O Senhor Arqtº. Moreira de Figueiredo disse ainda que a Câmara foi informada 
que foram solicitados esclarecimentos pela Hidráulica junto do processo de loteamento, 
tendo sido elaborado pelos serviços um relatório sobre a tramitação do processo, o qual foi 
remetido aquela entidade. 
 Mais se informou que o D.U. irá elaborar uma informação relativa às questões 
levantadas pelo Senhor Vereador Dr. José Alves quanto às condicionantes relativas ao 
Domínio Público Hídrico. 
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 2º Quer saber se há algum projecto de alteração no entroncamento da IC2 com 
a antiga EN1 na Cova das Faias/Vale Sepal. 

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho informou que este assunto ficará 
resolvido com a rotunda a construir no âmbito do acesso à A.E., na Cova das Faias. 

 3º Duplicação da faixa de rodagem entre o nó da Figueira e o nó da Marinha 
Grande. 
 Sugeriu que se solicitasse à J.A.E a duplicação da faixa rodoviária no IC2 entre 
o nó da Figueira e o nó da Marinha Grande, no sentido Norte-Sul 

 A Senhora Presidente concordou com a sugestão e aproveitou para informar que 
está prevista uma variante entre a Cruz da Légua e a inserção da IC 9, (é uma via paralela 
ao IC2, que passa a poente da Azoia. 

** 

Nº 0078/11 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Informou que há cerca de uma semana que os semáforos junto da Câmara 
estão inoperacionais. 
 Tratando-se do cruzamento com maior volume de tráfego da cidade não se 
entende como pode demorar mais de uma semana a resolução de um assunto que constitui 
um perigo iminente para automobilistas e peões e que às horas de ponta transformam o 
local num autêntico caos. Pelo que se propõe a tomada de medidas imediatas para a 
resolução do assunto e que em situações idênticas no futuro se prevejam soluções 
provisórias que minimizem os inconvenientes. 

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho informou que o sistema de 
programação avariou e o computador já não tem reparação porque já não existem peças no 
mercado. Por outro lado a empresa vendedora já faliu. 
 Assim, já se contactou a EISSA TESSYS para resolver o problema e que já está 
a trabalhar na nova solução. 

 3º Na zona da Cruz d’Areia, nomeadamente na Rua Carlos Eugénio, vagueiam 
numerosos cães vadios que para além de provocarem barulho permanente já atacaram 
alguns moradores que pelo menos num caso obrigou a assistência Hospitalar para ocorrer a 
extensa mordidela num braço. 
 Alguns moradores já fizeram eco desta situação através da linha verde mas tudo 
se mantém inalterável, pelo que se solicita a intervenção camarária para obviar a este 
problema. 

 O Senhor Vereador Eng. Pedro de Faria informou que o Canil tem falta de 
meios, mas sempre que há queixas há intervenção. 

 3º O Parque Infantil situado no Bairro dos Capuchos encontra-se em lamentável 
estado de degradação, para além de inoperacional constitui um perigo para as crianças 
residentes que insistem em brincar no local. 
 Propõe-se que a Câmara tome providências para a substituição dos aparelhos 
danificados sugerindo-se a intervenção da Junta de Freguesia de Leiria que habitualmente 
acolhe de bom grado esta colaboração. 

 A senhora Presidente concordou com o que foi dito e considerou que a 
intervenção da Junta de Freguesia era a solução mais adequada. 

** 
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Nº 0079/11 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foi apresentada a seguinte 
questão: 

 1º Quer saber se já se conhecem os responsáveis pelo acidente de um jovem 
nos Pinheiros, Marrazes, noticiado no Diário de Leiria. 

 O Senhor Vereador Engº Fernando Carvalho deu conhecimento da informação 
dos Serviços de Fiscalização da D.O.M. que se transcreve: 

 “Para que a Ex.ma Câmara tome conhecimento, os serviços de Fiscalização da 
obra informam que no dia 3.11.98, pelas 18H30 ocorreu um acidente c/ um transeunte, que 
circulava no passeio indo cair num buraco aberto na transição deste passeio para o do 
pontão. 
 O motivo desta abertura foi causado pela forte tromba de água que se fez sentir 
no período de tempo entre as 17H00 e as 18H00, ocasionando o assoreamento das sarjetas 
existentes no local e consequentemente transbordo da água. Pela acção do seu peso e 
infiltração, originou o deslizamento das terras de aterro do local, abrindo um buraco no 
passeio, bem como a deslocação do muro de ala do pontão, o qual deverá ser objecto de 
intervenção na presente empreitada. 
 Sucede que o acidente ocorreu fora da hora normal de trabalho, pelo que não foi 
possível tomar medidas necessárias para sinalizar a zona, além da falta de iluminação 
publica cujo horário de ligação era mais tardio, não se visualizando o buraco entretanto 
aberto. 
 Mais informamos a Ex.ma Câmara que o acidentado é de sexo masculino, com 
idade de 16 anos e apresenta ferimentos ao nível da bacia, tendo sido objecto de uma 
intervenção cirúrgica a um rim com a extracção de parte deste. 
 Actualmente, encontra-se internado no Hospital de Leiria, tendo-se recolhido a 
informação de que o seu estado de saúde é satisfatório.” 

** 

Nº 0080/11 A Senhora PRESIDENTE sobre o assunto do edifício da Promocom/Sol Leiria. 
informou: 

 Hoje há três proprietários no local: a firma Promocom, os Condóminos do Centro 
Comercial e a ASSIMEC, que tem o direito de construção da torre que está licenciada como 
aparthotel. Esta última, com base num estudo de mercado que mandou efectuar, pretende 
alterar a finalidade do uso de aparthotel para apartamentos de habitação. 
 Existe propriedade horizontal feita num notário em Coimbra sem conhecimento 
da Câmara, onde estão contemplados 715 m2 como zona Comercial com hipoteca. Esse 
espaço, na Câmara, está licenciado como área de garagem do aparthotel. 
 Perderam-se 27 lugares de estacionamento no parque já construído(19 para 
arrumações e 8 Lojas em mezzanini) e perder-se-ão mais 50 lugares  com a existência dos 
715 m2 registados como zona comercial. 
 A ASSIMEC está disposta a fazer a outra torre mas com a utilização comercial 
dos 715 m2.Como está hipotecado, se não for assim, segundo informação de uma jurista 
que representa a empresa, o Banco levantará inúmeros problemas. 
 Propõem-se alterações de acordo com a propriedade horizontal, devendo 
construir os 77 lugares que se perdem, junto à rua, no Parque da Fonte Quente, para além 
das obrigações que já hoje têm e mediante a apresentação de uma Garantia Bancária. 
Estes 77 lugares ficariam para uso público. 

 Apresentada a questão, ficou a mesma para reflexão, e para discussão na 
próxima reunião. 

 O Senhor Vereador Raul Castro acha importante saber-se quais as obrigações 
que os promotores têm. 

** 
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Nº 0081/11 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou o seguinte: 

 1º A Inauguração da exposição “Cine-Teatros de Portugal” no Museu das 
Comunicações em cuja sessão solene, presidida pela Srª. Secretária de Estado das 
Comunicações, foi realçada a produção cultural da Câmara Municipal de Leiria, contou com 
a presença de numeroso público, incluindo alguns Leirienses radicados em Lisboa. 

 2º Foram formulados dois convites ao Prémio Nobel de Literatura 1998, José 
Saramago, pela Senhora Presidente da Câmara, uma no dia 98.11.04. para recepção e 
sessão solene na Câmara ou Biblioteca, em Dezembro próximo, e um outro à Editorial 
Caminho para estar presente com uma representação na Feira do Livro do próximo ano, 
com a presença do escritor José Saramago. 

 Na sequência desta informação os Senhores Vereadores do Partido Socialista 
apresentaram a Proposta nº 28, que se transcreve: 

 “A atribuição do prémio Nobel a José Saramago encheu de orgulho o povo 
português e honrou a literatura portuguesa; 
 Deste orgulho e desta honra partilham naturalmente os leirienses e os nossos 
escritores; 
 Urge que Leiria, à semelhança do que tem ocorrido noutros municípios do nosso 
país, homenageie o galardoado ao mesmo tempo que, através dessa homenagem, divulgue 
a nossa cultura junto dos munícipes; 
 Assim, e independentemente de qualquer outra iniciativa que a Câmara ou a 
sociedade leiriense venham a tomar e sabendo da disponibilidade daquele autor de se 
deslocar a Leiria em Maio próximo, os Vereadores do P.S. propõem: 
 - Que seja atribuído a José Saramago a medalha de ouro da cidade; 
 - Que esse galardão seja entregue em data festiva para o país ou para a 
cidade propondo-se, desde já, o dia 22 de Maio de 1999; 
 - Que nessa sessão seja o homenageado convidado a proferir uma palestra 
condizente com tal manifestação e data. 

 Ficou de se aguardar a resposta aos convites formulados pela Câmara. 

 3º Festival Internacional de Marionetes de 23 a 29 de Novembro a realizar pelas 
Câmaras Municipais de Leiria, Marinha Grande e Pombal e que conta com o apoio do IPAE 
- Instituto de Promoção das Artes do Espectáculo, da delegação Regional do Centro do 
Ministério da Cultura, da Região de Turismo de Leiria/Fátima e do INATEL. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

 O Senhor Vereador trará a uma próxima reunião o orçamento do Festival. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

PLANO DE URBANIZAÇÃO - PRAIA DO PEDROGÃO 

Nº 0082/11 O Plano de urbanização do Pedrogão esteve em Inquérito Público de 1 de Julho 
a 21 de Agosto de 1998. Decorrido este prazo, foram recolhidas as sugestões/observações 
resultantes desse mesmo Inquérito Público, tendo o Gabinete do P.D.M. procedido à sua 
análise. 
 Anexam-se dois exemplares completos do Plano de Urbanização em conjunto 
com o resultado do Inquérito Público, para que a Câmara Municipal proceda à sua análise e 
decisão de submeter o Plano à Assembleia Municipal para a sua aprovação. 
 O envio do processo para a CCRC é em duplicado, com todos os elementos 
nele incluídos autenticados pela Assembleia Municipal, assim como a acta da sessão da 
Assembleia Municipal, na parte respeitante à aprovação, também em duplicado. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani midade, agendar este 
assunto para a próxima reunião. 
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PONTO NÚMERO DOIS 

Nº 0083/11 PROCº Nº 1014/80 (fl - 83) 

De ANTÓNIO JOAQUIM ROSA,  residente na Rua da Mata, nº 362, lugar e 
freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito 
numa moradia situada no lugar e freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta na totalidade às questões que estiveram na 
origem da proposta do indeferimento, deliberou, por  unanimidade, indeferir a 
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: 

- O projecto de alterações estar mal elaborado face  ao projecto 
licenciado (janelas, vãos, escadas); 

- Incumprimento do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Le i nº 64/90, de 21 de 
Fevereiro. 

** 

Nº 0084/11 PROCº Nº 549/87 - (fl - 99) 

De FAUSTINO HENRIQUES DOS RAMOS,  residente na Rua Paulo VI (Frente 
Ferrus), Vale Sepal, freguesia de Pousos, acompanhado de uma informação da Secretaria 
do Departamento de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 15970, de 07/09/98, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura de legalização das alterações, leva das a efeito numa moradia situada 
em Vale Sepal, freguesia de Pousos, ao abrigo do di sposto nas alíneas a) e b) do nº 1 
do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de No vembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, tendo em c onta a informação transmitida 
através do ofício nº 15970, de 07/09/98, desta Câma ra Municipal. 

** 

Nº 0085/11 PROCº. Nº 1630/90 - (fl - 1560) 
Presente uma carta do advogado Dr. Manuel da Fonseca Carreira, respeitante à 

acção que correu no TAC de Coimbra, relativamente ao processo que a Firma IMOSOARES 
- COMPRA, VENDA E GESTÃO DE PROPRIEDADES LDª. , moveu contra a Câmara 
Municipal,  

A Câmara tomou conhecimento da sentença que julga a  acção 
improcedente e absolve o Município do pedido de ind emnização.  

** 

Nº 0086/11 PROCº Nº 1352/93 - (fl - 236/237/238/256) 

De ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO E AQUILINO GAMEIRO CARRE IRA, 
residente na Avª. Marquês de Pombal, Lote nº 4 - R/C - Leiria, presente o pedido de certidão 
onde conste não haver qualquer inconveniente à instalação de quatro depósitos para 
armazenamento de álcool, num armazém situado em Casal dos Matos, freguesia de 
Pousos, concelho de Leiria, requerido por Euroalcool, Ldª., no âmbito do processo referido 
em epígrafe. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, ao 
abrigo do artigo 64º do Código do Procedimento Admi nistrativo, mandar emitir 
certidão onde conste que a instalação dos quatro de pósitos para armazenamento de 
álcool, no local acima mencionado, não é possível f ace ao disposto na alínea b) do 
artigo 37º do Regulamento do Plano Director Municip al de Leiria (conjugado com a 
alínea c) do nº 2 do artigo 36º do mesmo Regulament o), o qual interdita a instalação 
de depósitos de produtos inflamáveis por grosso em áreas habitacionais ou 
residenciais. 
 No momento da discussão e votação deste assunto nã o estavam presentes 
os Senhores Vereadores Engº. Fernando Brites Carval ho e Dr. Vitor Manuel 
Domingues Lourenço. 

** 

Nº 0087/11 PROCº Nº 1077/94 - (fl -98) 

De ADELINO SANTOS VIEIRA, residente em Campo Amarelo, freguesia de 
Pousos, referente à ocupação clandestina de um barracão com máquinas de fabricação de 
vedantes em P.V.C., situado no lugar e freguesia acima referidos. 

Nº 0088/11 Retirado, agendar para a próxima reunião . 

** 

Nº 0089/11 PROCº Nº 1556/95 - (FL - 149) 

De LEOPOLDINO SANTOS SIMÃO, residente no Largo das Escolas - Cercal - 
Ourém, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num prédio 
situado no Lote nº 5 - Barros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
prédio acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias. 

** 

Nº 0090/11 PROCº Nº 1678/95 - (fl - 446 

De ARMINDO GROSSO DA SILVA, residente em Santo Antão, freguesia e 
concelho de Batalha, referente ao projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito no 
bloco misto, situado na Quinta do Paraíso em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/11/98, deliberou, por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura das alterações, a levar a efeito no 
bloco misto acima referido, condicionado ao seguint e: 

1º O acesso à cave deverá ser de nível com o passei o e a rampa 
desenvolver-se dentro do lote, podendo vir a entrar  na construção através da 
garagem “3” ou “4” do piso “- 2”; 

2º Reformular o interior da cave que deverá prever antecâmara antes da 
sala de condomínio face ao Decreto-Lei nº 66/95, de  8 de Abril; 

3º Apresentar corte esclarecedor pela rampa de aces so à cave “-1”, de 
modo a poder-se verificar o pé direito em toda a su a extensão face ao Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas; 
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4º A rampa referida no ponto anterior, não deverá i nvadir o espaço de 
manobras no piso “0”; 

5º Cumprir com a alínea a) do nº 1 do artigo 69º (n a cozinha do piso “0”) e 
nº 2 do artigo 70º (em quartos) do, no que se refer e ao divisionamento de fogos; 

6º Entregar projectos complementares, no prazo de 1 80 dias. 

** 

Nº 0091/11 PROCº Nº 766/96 (fl - 200) 

De MARIA RAFAELA SISMEIRO VENDEIRINHO VALÉRIO MADURO,  
residente na Rua dos Sismeiros, nº 3 - Andrinos, freguesia de Pousos, referente projecto de 
arquitectura de legalização das alterações a levar a efeito numa moradia, situada em 
Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações a levar 
a efeito na moradia acima referida, condicionado ao  seguinte: 

1º Apresentar projectos da especialidade rectificad os, no prazo de 180 
dias; 

2º Apresentar corte correctamente representado nas cores convencionais 
compatível com as plantas. 

** 

Nº 0092/11 PROCº Nº 1204/96 - (fl - 65) 

De JAIME PEDRO DA COSTA MANSO,  residente na Rua Paulo VI - Vale do 
Mocho, freguesia de Pousos, acompanhado de uma exposição referente ao indeferimento 
do projecto de arquitectura de um edifício destinado a armazém e escritórios, a levar a efeito 
em Cova das Faias, freguesia de Pousos. 

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 do 
indeferimento, deliberou, por unanimidade, manter o  indeferimento da pretensão ao 
abrigo do disposto nas alíneas a) b) e g) do nº 1 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 já expostos nos pontos nº. 1 , 2, 5, 6, 7 e 8, da deliberação de 
Câmara de 04/02/98, e ainda por falta de Certidão d a Conservatória do Registo Predial 
válida. 

Deliberou ainda informar, que caso pretenda uma nov a reanálise do 
processo, deverá o projecto ser reformulado de modo  a corrigir as deficiências 
apontadas e, ao cumprimento das condições impostas no parecer da Junta Autónoma 
de Estradas, do qual deverá ser dado conhecimento. 

** 

Nº 0093/11 PROCº Nº 1362/96 - (FL - 233) 

De CONSTRUÇÕES PEDROME LDª., com sede na Rua Central, nº 61 - 
Pedrome, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura das 
alterações a levar a efeito num bloco habitacional e comercial, situado no lote nº 14 - Barros, 
freguesia de Marrazes.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 



98.11.11 

CMLeiria/Acta Nº 42 

.3578-(12) 

1º Apresentar arquitectura corrigida, de modo a cum prir com a alínea d) 
do nº 1 do artigo 69º do Regulamento Geral das Edif icações Urbanas; 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º Garantir em obra, que a abertura dos portões não  seja obstáculo ao 

acesso às garagens. 

** 

Nº 0094/11 PROCº Nº 408/97 - (FL - 445) 

De REIS & TORCATO - CONSTRUTORES LDª., com sede em Ulmeiro, 
freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura de legalização 
das alterações levadas a efeito num bloco habitacional e comercial, situado na Rua do 
Cruzeiro - Lousada, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito no edifício acima referido, condic ionado ao seguinte: 

1º Apresentar projecto de estabilidade no prazo de 180 dias; 
2º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com área 

devidamente rectificada, tendo em conta a cedência ao domínio público, 
correspondente ao espaço compreendido entre a const rução e as vias, e que deverá 
ser contabilizada pelo requerente. 

** 

Nº 0095/11 PROCº Nº 453/97 - (FL - 171) 

De CONSTRUIVO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDª., com sede em 
Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura das 
alterações a levar a efeito na moradia situada no Lote nº 1 - Casais 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  09/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º No que se refere ao muro, deverá apresentar a to talidade dos alçados, 

devendo estes acompanhar o desnível do terreno e, n ão devendo a altura dos muros 
laterais exceder 1,50m de altura.  

** 

Nº 0096/11 PROCº Nº 1055/97 - (FL - 49) 

De LEIRINEGÓCIOS, com sede na Rua Tenente Valadim, nº 13 - 1º - 2400 
Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito na Rua Pêro 
Alvito, nº 17 e nº 21 em Leiria.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/98, deliberou, por maioria 
com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, que apresentaram 
justificação de voto aprovar o projecto de arquitec tura do bloco misto acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
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2º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 600.000$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 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. ” 

“Justificação de Voto 

 Apesar de novos Projectos poderem contribuir para a revitalização da Zona 
Antiga da Cidade, atendendo à volumetria do edifício projectado e à importância de se 
manter a zona adjacente ao Castelo, uma arquitectura sóbria, os Vereadores do P.S. 
abstêm-se.” 

** 

Nº 0097/11 PROCº  Nº 1154/97 - (fl - 63) 

De MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO CARREIRA,  residente em Marinheiros, 
freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico do Departamento de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 
16194, de 10/09/98, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura das alterações, que constam da adap tação de uma moradia composta 
de cave e r/c para creche e infantário, situada na Rua das Almuinhas - Marinheiros, 
freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto nas al íneas 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, tendo em conta a i nformação transmitida através do 
ofício nº 16194, de 10/09/98, desta Câmara Municipa l. 

** 

Nº 0098/11 PROCº Nº 123/98 - (FL - 36) 

De JOAQUIM HENRIQUES COSTA, residente na Rua Francisco Pereira da 
Silva, nº 52 - 1º em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco com 10 fogos, a 
levar a efeito em no lugar e freguesia Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar arquitectura corrigida quanto a: 
a)  As gares de estacionamento deverão ter uma larg ura que respeite o 

anexo II do Regulamento do Plano Director Municipal  e, ter no mínimo 5 lugares; 
b)  O passeio deverá ter a largura mínima de 1,4m, ser contínuo, de modo 

a permitir saída no topo, e totalmente de uso públi co; 
c)  O limite do estacionamento deverá ser no alinha mento dos muros; 
d)  Prever antecâmara entre a cave e o r/c, por que stões de salubridade; 
e)  Retirar / reformular janelas junto à estrema, p or não poderem cumprir o 

artigo 60º do Regulamento Geral das Edificações Urb anas (r/c e andar); 
f)  garantir o cumprimento do Código Civil no muret e do terraço à 

estrema; 
g)  Apresentar planta original à escala 1/1000, de acordo com a 

deliberação de 02/08/95; 
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2º Proceder à unificação da propriedade, apresentan do Certidão da 
Conservatória do Registo Predial rectificada quanto  a confrontações e áreas, cedendo 
o estacionamento e passeios ao domínio público, cuj a área deverá ser devidamente 
contabilizada em projecto; 

3º Prever receptáculos postais, campainhas e quadro s de águas e 
electricidade, junto ao espaço público; 

4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, pelos espaços a ceder e a fim 
de garantir a reposição de infraestruturas públicas  susceptíveis de virem a ser 
deterioradas com a construção e, de acordo com o es tabelecido no artº 64º do 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, na qua l deve constar a seguinte 
cláusula: “a garantia apresentada não cessará em ca so algum, sem autorização 
expressa da Câmara Municipal; ” 

5º Esclarecer em projecto quanto aos materiais dos arranjos exteriores; 
6º Demolir as construções existentes; 
7º Garantir o cumprimento quanto às partes comuns d o edifício, face ao 

Código Civil (estrutura, cobertura, redes); 
8º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 

** 

Nº 0099/11 PROCº Nº 559/98 - (fl - 35) 

De JOAQUIM FRAZÃO PEDROSA VITAL E OUTRA, residente na Rua Dr. 
Correia Mateus, nº 22 - 1º em Leiria, 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 a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“O processo deverá ser indeferido ao abrigo do disp osto na alínea b) do nº 
1 e 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, por: 

- A propriedade não ter adequadas infraestruturas, nomeadamente 
acesso; 

- Na Certidão da Conservatória do Registo Predial n ão consta 
confrontação com caminho; 

- Não dar resposta ao oficio nº 9827 de 08/06/98 qu anto à planta 1/1000 
(original) e estimativa, de acordo com o Regulament o Municipal de Obras 
Particulares; 

- Apresentar áreas cedidas demarcadas na planta 1/2 00, que se 
desconhecem como tal.” 

** 

Nº 0100/11 PROCº Nº 1013/98 - (FL - 23) 

De MANUEL DE JESUS GAMEIRO, residente na Rua Vale Lobos, Lote nº 6 - 3º 
Esqº. em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no 
Lote 25 - Quinta do Chorão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 
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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 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 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. ” 

** 

Nº 0101/11 PROCº Nº 1016/98 - (FL - 27) 

De MARTINE MADELEINE ELISSALDE, residente na Rua João XXI, nº 3A - 4º 
Dtº em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a 
efeito no Lote 11 - Quinta do Chorão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar corte transversal abrangendo a via pú blica com indicação 
das cotas altimétricas, não devendo a cota de solei ra exceder 1,50m em relação à via 
pública; 

2º Reformular as escadas do piso superior de modo a  serem dotadas de 
patamar intermédio, de acordo com o disposto nos ar tigos 15º e 45º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas; 

3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
4º 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 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. ” 

** 

Nº 0102/11 PROCº Nº 1069/98 - (fl - 29) 

De ANTÓNIO MIGUEL COSTA PARAÍSO, residente na Rua de Berlim, nº 141 - 
Lote nº 9 - 1º Esqº. - Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia e muro, a levar a efeito em Cavadas, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

 “Propõe-se o indeferimento com base no disposto na s alíneas b) do nº 1 e 
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, por: 

- Não existir para o local Plano de Pormenor ou out ro estudo que 
justifique o tipo de construção pretendida junto à estrema; 

- A solução ser impeditiva do cumprimento dos artig os 73º e 75º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, em relaç ão à janela sob o terraço; 

- Falta de Certidão da Conservatória do Registo Pre dial (não prova a 
titulariedade); 

- O acesso não ter condições. 
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Mais deliberou informar, que a pretensão poderá vir  a ser reanalisada, caso 
execute a via (infraestruturada) numa extensão de c erca de 65m x 6, e resolva as 
questões acima referidas.” 

** 

Nº 0103/11 PROCº Nº 1070/98 - (FL - 21) 

De CARLA SOFIA RODRIGUES COUCEIRO, residente na Rua da Escola, lugar 
e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito numa parcela a destacar de uma propriedade sita em Vale das Aveias, freguesia de 
Parceiros.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98 deliberou, 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; 
2º Apresentar arquitectura corrigida de modo a: 

a)  Garantir o cumprimento do Código Civil nas fres tas (1,80m ao 
pavimento); 

b)  Que os lanços de escadas sejam rectos por quest ões de segurança, de 
acordo com os artigos 15º e 45º do Regulamento Gera l das Edificações Urbanas; 

c)  Corrigir a implantação, de modo a que a parte m ais avançada da 
construção garanta o alinhamento / igual afastament o ao eixo do caminho da 
construção a Nascente, dado que a implantação da pl anta 1/1000 está incorrecta; 

3 Garantir 2 lugares de estacionamento; 
4º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus 

de não fraccionamento devidamente averbado. 

** 

Nº 0104/11 PROCº Nº 1109/98 - (FL - 29) 

De LÚCIA GAMEIRO NOGUEIRA, residente em Fétil - S. Simão de Litém - 
Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito no 
Lote 9 - Quinta do Chorão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/11/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Rectificar o troço de escadas, devendo os lanços  ser de preferência 
rectos de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 1 8º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 
de Fevereiro, e devendo ainda serem dotadas de pata mar intermédio, de acordo com 
o disposto nos artigos 15º e 45º do Regulamento Ger al das Edificações Urbanas; 

2º Apresentar memória descritiva com a caracterizaç ão dos materiais, de 
acordo com o disposto no diploma legal referido no ponto anterior; 

3º Rectificar a implantação do edifício no que se r efere à cota de soleira, 
que não deverá ser superior a 1,50m em relação à co ta do arruamento; 

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 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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Nº 0105/11 PROCº Nº 1110/98 - (fl - 24) 

De JÚLIO DA CRUZ CASADO, residente na Avª. Marquês de Pombal, nº 10 em 
Leiria, referente ao projecto de arquitectura de ampliação de uma moradia, a levar a efeito 
em Rêgo do Travesso - Cruz D’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

 “Propõe-se o indeferimento com base no disposto na s alíneas b) do nº 1 e 
do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de No vembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, por: 

- Existirem construções abarracadas no local que nã o aparecem na 
planta de implantação e o projecto não lhes faz qua lquer referência, pelo que a sua 
manutenção incorrerá em falta de licença de loteame nto e, materialmente inviabilizará 
janelas; 

- O termo de responsabilidade deverá fazer referênc ia à legislação 
aplicável (Regulamento do Plano Director Municipal,  Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de  Fevereiro) como referido na alínea 
g) do anexo IV da Portaria nº 1115-A/94, de 15 de D ezembro.” 

** 

Nº 0106/11 PROCº Nº 1152/98 - (fl - 10) 

De RUI FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES, residente na Rua das 
Olhalvas, nº 39-A, freguesia de Pousos, referente à demolição de uma casa antiga, situada 
na Rua João de Barros, nº 21 - Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

- “Face ao nº 2 do artigo 4º da Portaria nº 1115-B/ 94, de 15 de Dezembro, 
o pedido não foi instruído com fotografias; 

- As confrontações da Certidão da Conservatória do Registo Predial não 
são compatíveis com a planta 1/1000, bem como quant o à área; 

- Não esclarece qual a futura utilização do terreno ; 
- Face ao estudo da construção considera-se não ser  pertinente, uma 

vez que não ameaça ruína; 
- Considera-se também não ser de aceitar, por não e star prevista outra 

construção para o local (ver artigo 37º da Lei dos solos e artigo 2º do Decreto-Lei nº 
8/73, de 8 de Janeiro, das quais devem ser enviadas  fotocópias ao requerente). 

Propõe-se o indeferimento (por se considerar a Prai a do Pedrógão espaço 
de intervenção prioritária face ao Regulamento do P lano Director Municipal) ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 6 3º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro.” 

** 

Nº 0107/11 PROCº Nº 1185/98 - (fl - 27) 

De ANTÓNIO CARREIRA ORFÃO, residente na Rua de Fátima, nº 69 - 
Caldelas, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote nº 12 - Quinta dos Vasos - Cruz D’Areia, freguesia de 
Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

 “1º Deverão reformular-se os estacionamentos na ca ve, uma vez que a 
solução proposta não garante o estacionamento indep endente de 8 viaturas, tal como 
previsto no loteamento; 

2º Deverá apresentar planta de implantação à escala  1/1000 rectificada, de 
acordo com o indicado no processo de loteamento, de vendo no corte “AB” 
apresentado, indicar-se as cotas altimétricas e afa stamentos ao eixo das vias; 

3º Deverão apresentar-se os alçados dos edifícios a djacentes, a fim de 
assegurar o enquadramento do edifício com a envolve nte; 

4º Deverão apresentar-se os pormenores de ventilaçã o dos WC interiores. 
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 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.” 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0108/11 PROCº INF Nº 74/98 (fl - 8) 

De FRANCISCO DIAS ALVES,  residente na Rua da Alvaneia, nº 3 - Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma exposição dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do C.P.A., referente ao pedido de informação prévia sobre 
a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito na Rua do Ribeiro - 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes.  

A Câmara, considerando que a exposição apresentada pelo requerente não 
tem elementos que permitam evitar o indeferimento d a pretensão, conforme 
informação do Departamento de Obras Particulares de  09/11/98, deliberou, por 
unanimidade, não viabilizar o pedido, por o local o nde pretende construir estar 
condicionado por Reserva Ecológica Nacional e em zo na verde, não tendo 
enquadramento nos artigos 10º e 51º do Regulamento do Plano Director Municipal. 

Deliberou ainda informar, que foi possível identifi car o processo que deu 
origem ao licenciamento da construção situada a nas cente do terreno do requerente, 
o qual embora esteja no mesmo tipo de espaço, é ant erior à publicação do P.D.M.. 

Quanto à construção situada do lado oposto da rua, e ainda que o seu 
licenciamento seja anterior à publicação do P.D.M.,  tem um enquadramento 
regulamentar diferente da do requerente. 

Quanto à revisão do P.D.M., estão a ser feitas dili gências junto da 
Administração Central, no sentido de que a mesma se ja autorizada. Se tal vier a 
acontecer, poderá na altura apresentar uma exposiçã o. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

Nº 0109/11 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

Nº 0110/11 PROCº LOT Nº 52/80 - (fl - 110) 

De JAIME PEREIRA MARQUES, acompanhado de uma informação do 
Departamento de Urbanismo cujo teor a seguir se transcreve, referente a um pedido de 
alteração do lote nº 4 do loteamento situado em Touria, freguesia Pousos, de que é 
proprietário o Senhor ALBINO RODRIGUES PEREIRA, residente na Rua da Escola - 
Magagia, freguesia de Santa Catarina da Serra, e que consta da construção de uma cave na 
moradia que pretende levar a efeito no respectivo lote: 

“Para o loteamento em causa foi emitido o alvará de loteamento nº 413 em 
25/06/81, ao abrigo do nº 1 do artigo 19º do Decreto-Lei nº 289/73, de 6 de Junho, tendo 
sido apresentada garantia bancária no valor de 256.000$00 pela execução do arruamento. 

Ora, verifica-se que o arruamento não se encontra executado de acordo com o 
projecto apresentado pelo promotor do loteamento, quer quanto à configuração e 
dimensões, quer quanto aos materiais utilizados. 

Face à alínea d) e e) do nº 1 do artigo 24º do Decreto-lei nº 289/73, de 6 de 
Junho, a licença de loteamento encontra-se caducada. Também de acordo com a legislação 
em vigor, alínea b) do nº 2 do artigo 38º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, o alvará encontra-se 
caducado. 

Assim, a Câmara Municipal deverá proceder ao cancelamento do alvará nos 
termos do artigo 39º da legislação em vigor, acima referida. 

Poderá também a Câmara Municipal, promover a realização das obras de 
urbanização por conta do titular do alvará, nos termos do artigo 47º do Decreto-Lei nº 
448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de 
Dezembro, encontrando-se no processo garantia bancária no valor de 256.000$00. 

Verifica-se no entanto que os muros de vedação dos lotes, tal como estão 
implantados, não permitem a execução do arruamento, conforme projecto apresentado 
quando da emissão do alvará do loteamento. Para respeitar o projecto do arruamento será 
necessário efectuar a demolição dos muros de vedação dos lotes.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo acima transcrita, deli berou, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo, da proposta de indeferimento da pre tensão, para no prazo de 10 dias, 
se pronunciar sobre o que tiver por conveniente. 

** 

Nº 0111/11 PROCº LOT. Nº 48/93 - (fl - 395) 

De EMÍLIA MARQUES CORDEIRO E OUTROS,  residente em Rua da Moitoa - 
Santo Antão - Batalha, apresentando nova planta e quadro de síntese com valores 
corrigidos quanto a áreas de construção, do loteamento situado em Arrabalde da Ponte, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 06/11/98, deliberou , por unanimidade, aprovar as 
alterações e os projectos de infraestruturas do ref erido loteamento, e autorizar a 
emissão do aditamento ao alvará, condicionado ao se guinte: 

1º Apresentar Garantias Bancárias no valor de: 
a) 2.260.762$00 a favor da Câmara Municipal de Leir ia, para 

infraestruturas viárias; 
b) 2.186.350$00 a favor da Câmara Municipal de Leir ia, para arranjos 

exteriores; 
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2º Efectuar o pagamento aos Serviços Municipalizado s de Água e 
Saneamento no valor de 2.940.000$00 + IVA, para rem odelação da rede de águas ou, 
em alternativa realizar a referida obra no exterior  do loteamento, de acordo com a 
indicação dos S.M.A.S.; 

3º Apresentar 10 cópias das plantas anexo I, devida mente legendadas e 
pintadas. 

** 

Nº 0112/11 PROCº LOT Nº 28/94 - (fl - 249) 

De MARIA LUCÍLIA OLIVEIRA FARIA RIBEIRO E OUTROS,  residente na Rua 
Dr. José Alves Correia da Silva, nº 51 em Leiria, acompanhado de uma informação da 
Secretaria do Departamento de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou 
sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 13053, de 20/07/98, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o pedido de 
reanálise do loteamento, a levar a efeito na Rua Dr . José Alves Correia da Silva, 
freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e e) do nº 2 do artigo 13º do 
Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto-Lei nº 
334/95, de 28 de Dezembro, tendo em conta a informa ção transmitida através do ofício 
nº 13053, de 20/07/98, desta Câmara Municipal. 

** 

Nº 0113/11 PROCº LOT Nº 15/96 - (fl - 129) 

De LUÍS MIGUEL FERREIRA DA COSTA BRITES E OUTROS,  residente na 
Rua Santa Luzia, nº 4 - Martinela, freguesia de Arrabal, acompanhado de um requerimento 
solicitando o cancelamento das Garantias Bancárias nºs 0393.000877.782.0019 e 
0393.000878.582.0019, emitidas pelo Caixa Geral de Depósitos, S.A., referente às obras de 
infraestruturas do loteamento situado em Martinela, freguesia de Arrabal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 05/11/98 , deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  do referido loteamento e, reduzir 
as Garantias Bancárias acima referidas para 10% do seu valor actual, passando estas 
para o valor de 239.500$00 e 32.207$00 respectivame nte, até à recepção definitiva das 
respectivas obras. 

Na altura de discussão e votação o Sr. Vereador Eng . Fernando Brites 
Carvalho esteve ausente. 

** 

Nº 0114/11 PROCº LOT. Nº 29/96 - (fl - 408) 

De ANTÓNIO DE SOUSA FADIGAS E OUTROS,  residente na Avª. Marquês de 
Pombal, Lote 4 - R/C Dtº. em Leiria, solicitando a redução das Garantias Bancárias, 
referentes às obras de infraestruturas do loteamento situado em Casal dos Matos, freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta o valor dos 
trabalhos já executados conforme consta da informaç ão prestada pelo Departamento 
de Urbanismo de 05/11/98, deliberou, por unanimidad e, autorizar a redução da 
Garantia Bancária nº D000002375 no valor de 85.890. 302$00, para a importância de 
57.467.114$00 até à recepção definitiva das obras d e infraestruturas do referido 
loteamento. 
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Nº 0115/11 PROCº LOT. Nº 40/96 - (fl - 100) 

De JOSÉ SIMÕES VALENTE,  residente na Rua dos Valentes, nº 3 - Andrinos, 
freguesia de Pousos, referente às áreas de cedência do loteamento de uma propriedade sita 
na Quinta da Ribeira - Andrinos, freguesia de Pousos, que por lapso, não constam da 
deliberação de 11/06/97. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 04/11/98 , e em aditamento ao ponto nº 
1 da deliberação tomada em reunião de 11/06/97, del iberou, por unanimidade, aprovar 
as seguintes áreas de cedência: 

1º 239m2 para alargamento do arruamento e estacionamentos; 
2º 144m2 para passeios. 

** 

Nº 0116/11 PROCº LOT. Nº 23/97 - (fl - 103) 

De MARTINS & GAMEIRO LDª. E OUTRA,  com sede na Avª. Marquês de 
Pombal, Lote 4 - R/C Dtº. em Leiria, referente à nova solução apresentada para as zonas 
verdes, no cruzamento das Ruas 1 e 2, do loteamento a levar a efeito 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 05/11/98, e na sequ ência das deliberações 
tomadas em reunião de 18/02/98 e 24/06/98 respectiv amente, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o referido loteamento, condici onado ao seguinte: 

1º Ao cumprimento do Protocolo estabelecido entre a  Câmara Municipal e 
os promotores do loteamento; 

2º Ceder as seguintes áreas: 
a)4.185m2 para arruamentos; 
b)2.645m 2 para passeios; 
c)4.733m 2 para equipamento (zona de lazer / zona verde); 
d)1.227 m 2 para estacionamentos; 
e)1.600m2 para equipamento (rotunda e acessos); 
f)1.190m 2 para zonas verdes; 

3º Apresentar projectos de infraestruturas no prazo  de um ano e, de 
acordo com os pareceres das respectivas entidades. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

REPARAÇÃO DA ESTRADA DE PARCEIROS (9) T – 114/98 

Nº 0117/11 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
artºs 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 aos Departamentos Técnicos (D.O.M.) sobre a adjudicação 
definitiva da referida obra ao concorrente MATOS & NEVES, LDA., pelo valor de 
36.745.402$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 Decreto- Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente MATOS & NE VES, LDA., a obra supra 
referida pelo valor de 36.745.402$50 + IVA, e de ac ordo com a sua proposta de 02 de 
Setembro de 1998.  

** 

EXECUÇÃO DO SANEAMENTO PLUVIAL DA ENCOSTA POENTE DE  CASAL DOS 
MATOS – POUSOS (9) T – 93/98. 

Nº 0118/11 Nos termos do artº. 108 do Decreto-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 CIVILVIAS, Construção & Vias, Lda. 

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

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato; 
3 - Conferir poderes à Ex.ma Senhora Presidente par a outorgar o 

respectivo contrato em representação da Câmara Muni cipal.  

** 

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE 
GÂNDARA DOS OLIVAIS (9) T – 22/98. 

Nº 0119/11 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 1.747.000$00 + IVA 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.74 7.000$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Fernando Silva & Vieira - Cons truções, Lda.  

** 

LIMPEZA DAS MARGENS E DO LEITO DO RIO LIS (ENTRE A QUINTA DA 
FÁBRICA/OLHALVAS E PONTE DO ARRABALDE) (9) T – 432/ 95. 

Nº 0120/11 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 3.183.300$00 + IVA 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 3.18 3.300$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma PASOLIS – Empreitadas e Obras Públicas do Lis, Lda.  
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ARRANJO DOS ACESSOS À ETAR DA RAPOSEIRA – COLMEIAS (9) T – 188/97. 

Nº 0121/11 Pela firma Construções António Leal, Lda., e confirmado pela D.O.M. foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição 
N.º 1, da obra supra, no valor de 208.335$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. delibera por unanimidade, aprovar e autoriza r o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 208.335$0 0 + IVA. 

** 

ARRANJOS DOS ACESSOS À ESCOLA PRIMÁRIA DO VALE DA B AJOUCA (9) T – 
120/96. 

Nº 0122/11 Pela firma Construções António Leal, Lda., e confirmado pela D.O.M. foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição 
N.ºs 1 e 2, da obra supra, no valor total de 360.360$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. delibera por unanimidade, aprovar e autoriza r o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor total de 360 .360$00 + IVA. 

** 

REVESTIMENTO VEGETAL DAS MARGENS DO RIO LIS (9) 

Nº 0123/11 Pela Divisão de Apoio Técnico foi presente uma informação da Arqª Paisagista 
Catarina Dias na qual propõe a abertura de um concurso por Ajuste Directo para se 
proceder ao revestimento vegetal das margens do Rio Lis no troço compreendido entre o 
Açude do Arrabalde e o I.C.2 estimando o custo dos trabalhos no valor de 1.950.000$00 + 
IVA. 

A Câmara tendo por base a informação prestada e con siderando que se 
justifica o revestimento vegetal das margens do Rio  Lis no troço  compreendido entre 
o Açude do Arrabalde e o I.C.2, delibera, por unani midade, mandar abrir um concurso 
por Ajuste Directo ao abrigo da alínea f) do n.º 2 do Art.º 52º do Dec. Lei n.º 405/93, de 
10 de Dezembro, para a realização dos respectivos t rabalhos. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS EM CRASTO - COLMEIAS (1 ) J-41 

Nº 0124/11 Presente o ofício nº 02632/SP/1346, de 98.09.14, do CENTRO DE SAÚDE DR. 
ARNALDO SAMPAIO  - Leiria, propondo a intimação de Ventura Margarido, residente na 
Rua S. Miguel nº 2066, Crasto - Colmeias, a fim de proceder ao encaminhamento das águas 
para uma fossa, eliminando definitivamente o perigo para a saúde pública. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do 
ofício acima referido deliberou, por unanimidade, n otificar o Senhor Ventura 
Margarido, nos termos e para efeitos dos artigos 10 0º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo devendo, para o efeito,  dar-se conhecimento do referido 
ofício do Centro de Saúde e da presente deliberação . 

** 
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MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS EM BAROSA - LEIRIA (1) D-41 

Nº 0125/11 Presente o ofício nº 2466/SP/1268, de 98.08.27, DO CENTRO DE SAÚDE DR. 
ARNALDO SAMPAIO  - Leiria, propondo a intimação de Joaquim Vieira Carvalho, residente 
na Estrada da Barosa, 1046 - Barosa, a fim de proceder à ligação daquelas águas a uma 
fossa de forma a eliminar, definitivamente, o perigo para a saúde pública. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do 
ofício acima referido deliberou, por unanimidade, n otificar o Senhor Joaquim Vieira 
Carvalho, nos termos e para efeitos dos artigos 100 º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo devendo, para o efeito,  dar-se conhecimento do referido 
ofício do Centro de Saúde e da presente deliberação . 

** 

MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS EM FONTES - CORTES (1) K-41 

Nº 0126/11 Presente o ofício nº 02953/SP/1519, de 98.10.16, do CENTRO DE SAÚDE DR. 
ARNALDO SAMPAIO  - Leiria, propondo a intimação de Abel Crespo de Oliveira Lopes, 
residente na Rua do Casal, 187 - Fontes - Cortes, a fim de proceder à retirada do cano que 
se encontra na via pública, assim como também a montureira existente junto do curral, num 
prazo tão curto quanto possível. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do 
ofício acima referido deliberou, por unanimidade, n otificar o Senhor Abel Crespo de 
Oliveira Lopes, nos termos e para efeitos dos artig os 100º e 101º do Código do 
Procedimento Administrativo devendo, para o efeito,  dar-se conhecimento do referido 
ofício do Centro de Saúde e da presente deliberação . 

** 

MAU FUNCIONAMENTO DE FOSSAS NA RUA DA MOURÃ - TELHE IRO - BARREIRA (1) 
E-41 

Nº 0127/11 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta informação dos 
Fiscais Municipais confirmando que António Manuel Romeiro dos Santos, possui os canos 
de esgoto provenientes da casa de banho a verter para o terreno do vizinho e a fossa 
também se encontra cheia, na Rua mencionada em epígrafe. 

 A Câmara, tendo analisado o assunto deliberou, por unanimidade, notificar 
António Manuel Romeiro dos Santos nos termos e para  os efeitos dos artigos 100º e 
101º do Código do Procedimento Administrativo da in tenção de ordenar a reparação 
dos canos de esgoto de modo a não verterem para a p ropriedade alheia, bem como 
proceder à limpeza periódica da fossa da sua casa d e habitação. 

** 

ÁGUAS RESIDUAIS A CÉU ABERTO EM OUTEIRO DA GÂNDARA - MARRAZES (1) N-
41 

Nº 0128/11 Presente o ofício nº 02654/SP/1350, de 98.09.15, do CENTRO DE SAÚDE DR. 
ARNALDO SAMPAIO  - Leiria, propondo a intimação dos Senhores Vitor Manuel Santos 
Meno, António Gomes dos Santos e Vitor Carreira Antunes, residentes na Rua da Seixeira, 
nº 69, Outeiro da Gândara - Marrazes, a fim de procederem à ligação das águas residuais 
para as fossas sépticas existentes, e retirem os canos que conduzem as águas para a via 
pública, enquanto não entra em funcionamento o sistema público de saneamento já 
instalado na zona. 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do 
ofício acima referido deliberou, por unanimidade, n otificar os Senhores Vitor Manuel 
Santos Meno, António Gomes dos Santos e Vitor Carre ira Antunes, nos termos e para 
efeitos dos artigos 100º e 101º do Código do Proced imento Administrativo devendo, 
para o efeito, dar-se conhecimento do referido ofíc io do Centro de Saúde e da 
presente deliberação. 

** 

ESGOTOS A VERTER PARA A VIA PÚBLICA - RUA PAULO VI,  Nº 12 - LEIRIA (1) L-41 

Nº 0129/11 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta informação jurídica 
contendo as seguintes conclusões: 

 “1-Os factos descritos no presente processo dão conta da existência de uma 
obstrução dos esgotos do prédio de Maria Luisa Ribeiro Antunes. 

 2-A execução de pequenas obras de reparação sanitárias como é caso pode ser 
ordenada ao proprietário do prédio pela Câmara Municipal, sem para tal, haja 
obrigatoriedade de efectuar uma vistoria. 

 3-De acordo com o disposto no artº 12º e 166º do RGEU, a Câmara Municipal 
pode ordenar a Maria Luisa que, dentro de determinado prazo, efectue as reparações que 
hão ter lugar com vista ao bom funcionamento dos esgotos. 

 4-Findo o prazo concedido à proprietária do prédio em questão, poderá a 
Câmara Municipal efectuar as referidas obras, a expensas daquela, e se esta não pagar 
voluntariamente as despesas, serve de título executivo certidão extraída pelos competentes 
serviços da Câmara Municipal. 

 5-A notificação da intenção da Câmara Municipal, efectuada a Maria Luísa para 
que a mesma possa pronunciar-se querendo nos termos do artº 100º e 101º do CPA, terá de 
conter todos os elementos de facto e direito que relevaram para formação da intenção do 
executivo camarário.” 

 A Câmara, tendo analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
concordar com as conclusões transcritas e notificar  Maria Luísa Ribeiro Antunes nos 
termos e para os efeitos dos artigos 100º e 101º do  Código do Procedimento 
Administrativo devendo, para o efeito, dar-se-lhe c onhecimento da informação 
jurídica, da qual constam as conclusões transcritas  e da presente deliberação. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA -  PEDIDO DE 
PARECER PARA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (1) 35 -8 

Nº 0130/11 A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ALTA ESTREMADURA  solicita 
a emissão de parecer favorável ao reconhecimento da ADAE como Instituição de Utilidade 
Pública, de acordo com o Decreto-Lei nº 460/77, de 7 de Novembro, a fim de instruir o 
pedido de declaração de utilidade pública. 

 Analisado o assunto, a Câmara, com base na informaç ão da Divisão 
Jurídica de 98.11.11. deliberou, por unanimidade, c oncordar com a emissão de 
parecer favorável à declaração de utilidade pública , alertando no entanto a ADAE para 
o facto de ainda não preencher o requisito previsto  no nº 2 do artº. 4º do Decreto-Lei 
nº 460/97 (período temporal de cinco anos de efecti vo e relevante funcionamento). 

** 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE CASA NO BAIRRO DAS ALMUINHAS (1) 
N-29-1 

Nº 0131/11 Presente o processo em que Carlos Manuel da Costa Fernandes e sua irmã 
Maria Fernanda da Costa Fernandes Rodrigues solicitam autorização para poderem vender 
a casa nº 7, da Rua D. Nuno Álvares Pereira, no Bairro das Almuinhas que herdaram de seu 
pai José Fernandes e a quem esta Câmara Municipal tinha vendido por escritura nº 10/82, 
de 29/01/1982. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e à semelhan ça da posição 
assumida em relação a outros pedidos anteriores del iberou, por unanimidade, manter 
a observância do prazo estipulado na Cláusula Oitav a da escritura de venda da casa e 
parcela nº 5, no Bairro das Almuinhas, freguesia de  Marrazes, celebrada a 29/01/1982. 

** 

EMPREITADA DO SISTEMA COMPLETO DE SANEAMENTO DAS FR EGUESIAS DE 
COIMBRÃO E CARVIDE - RAMO DE CARVIDE - 3ª FASES - A PROVAÇÃO DA MINUTA 
DE CONTRATO (1) 47 

Nº 0132/11 Nos termos do artº. 108º do Decreto-lei nº 405/93 de 10 de Dezembro, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entra a 
Câmara Municipal de Leiria e a Firma Francisco da Conceição José, Ldª. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade: 

1º Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação da empreitada supra 
referida; 

2º Autorizar a celebração do respectivo contrato; 
3º Conferir poderes à Exmª. Senhora Presidente para  outorgar  o contrato 

em representação da Câmara Municipal. 

** 

EMPREITADA DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DA FREGUESIA DE BAROSA - 2ª 
FASES - APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO (1) 47 

Nº 0133/11 Nos termos do artº. 108º do Decreto-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 SCAF - Sociedade de Construções Aquino e Filho, 
Ldª. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade: 

1º Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação da empreitada supra 
referida; 

2º Autorizar a celebração do respectivo contrato; 
3º Conferir poderes à Exmª. Senhora Presidente para  outorgar  o contrato 

em representação da Câmara Municipal. 

** 

EMPREITADA DE SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CONCELHO DE L EIRIA - SISTEMA 
DEPENDENTE DA ETAR DE OLHALVAS - COLECTOR DOMÉSTICO  EM VÁRZEA DO 
FREIXIAL (1) 47 

Nº 0134/11 Presente o ofício nº 6326, de 98.10.30, dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Leiria, remetendo cópia de parte da acta relativa ao concurso mencionado 
em epígrafe. 
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade: 

1º Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação da empreitada supra 
referida; 

2º Autorizar a celebração do respectivo contrato; 
3º Conferir poderes à Exmª. Senhora Presidente para  outorgar  o contrato 

em representação da Câmara Municipal. 

** 

PEDIDO DE APOIO - OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMAR A MUNICIPAL DE 
LEIRIA (1) 6-1 

Nº 0135/11 Presente a carta da DIRECÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS  solicitando o apoio 
desta Câmara Municipal para poder desenvolver algumas actividades que se propõe levar a 
efeito até ao fim do corrente ano. 

 A Câmara reconhecendo de interesse as actividades a  desenvolver pelas 
Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Lei ria deliberou, por unanimidade, 
atribuir de acordo com a alínea i), do nº 1, do art igo 51º do Decreto-Lei nº 100/84, de 19 
de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n º 18/91, de 12 de Junho, um 
subsídio de 3.500.000$00 ás referidas Obras Sociais . 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 

Nº 0136/11 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a onze de Novembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidades de 745.526.112$00 sendo de operações 
orçamentais 729.727.969$00 e de operações de Tesouraria 15.798.143$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO/COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

Nº 0137/11 Presente o ofício nº 277/98 de 98.10.16. da Junta de Freguesia de Carvide. 
 Na sequência da ampliação do cemitério, Freguesia de Carvide, teve a referida 
Junta que adquirir um terreno existente do lado Norte do cemitério pelo montante de 
1.000.000$00. 
 A realização de investimento em matéria de equipamento rural e urbano - 
cemitérios é, nos termos do nº 3, da alínea a) do art. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de 
Março, uma competência dos municípios. 
 No entanto, para maior eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, porque 
se presume que assim resulte benefício para o interesse comum, é uso no Município de 
Leiria estabelecer parcerias com as Juntas de Freguesia e delegar-lhes desse modo e 
nalguns casos de pequena complexidade técnica e administrativa, algumas competências 
nesta matéria, nalguns casos pontuais analisados individualmente, atribuindo-lhes a Câmara 
Municipal os respectivos meios financeiros e, por vezes, também técnicos, de acordo com o 
investimento concreto. 
 Assim, para a ampliação do cemitério supracitado, a Junta de Freguesia de 
Carvide vem informar que o custo com a aquisição é de esc.: 1.000.000$00, solicitando 
simultaneamente a respectiva transferência. 

 A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público 
delibera por unanimidade transferir para a Junta de  Freguesia de Carvide a 
importância de 1.000.000$00 para aquisição do terre no necessário para ampliação do 
cemitério. 
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PINTURA DA CAPELA DA LAMEIRA/COMPARTICIPAÇÃO FINANC EIRA (2) 

Nº 0138/11 No lugar de Lameira, freguesia de Ortigosa, a capela para actos de culto católico 
é simultaneamente um espaço público para desenvolver actividades de índole Sócio-
Cultural abertas a toda a população. 
 A Capela necessita de obras de beneficiação, designadamente de uma pintura. 
 A população, pela importância Sócio-Cultural daquele equipamento, solicitou 
apoio à Junta de Freguesia da Ortigosa a fim de poder complementar o financiamento das 
obras. 
 A Junta de Freguesia, tratando-se de um território eminentemente rural, dispõe 
de poucos recursos financeiros, não podendo contribuir com a totalidade do apoio 
necessário. Assim solicitou à Câmara que cofinanciasse uma parte das obras. 

 A Câmara, analisado o assunto e considerando que pa ra além de actos de 
culto católico, a capela é o espaço que a aldeia te m para desenvolver actividades 
Sócio-Culturais, colmatando uma lacuna em termos de  equipamentos públicos 
municipais, delibera, por unanimidade, conceder um apoio financeiro de 200.000$00 e 
autorizar o seu pagamento à Junta de Freguesia de O rtigosa. 

** 

DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA DA 
MALIGUEIRA/COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA (2) 

Nº 0139/11 Presente o ofício nº 549/98 da Junta de Freguesia de Marrazes. 
 Na sequência do alargamento da rua da Maligueira, Freguesia de Marrazes, teve 
a referida Junta que demolir a reconstruir um muro. 
 A realização de investimento em matéria de equipamento rural e urbano é, nos 
termos do nº 2, da alínea a) do art. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma 
competência dos municípios. 
 No entanto, para maior eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, porque 
se presume que assim resulte benefício para o interesse comum, é uso no Município de 
Leiria estabelecer parcerias com as Juntas de Freguesia e delegar-lhes desse modo e 
nalguns casos de pequena complexidade técnica e administrativa, algumas competências 
nesta matéria, nalguns casos pontuais analisados individualmente, atribuindo-lhes a Câmara 
Municipal os respectivos meios financeiros e, por vezes, também técnicos, de acordo com o 
investimento concreto. 
 Assim, para reconstrução do muro na rua supracitada, a Junta de Freguesia de 
Marrazes vem informar que o custo com a mão de obra é de esc.: 582.660$00, solicitando 
simultaneamente a respectiva transferência. 

 A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público 
delibera por unanimidade transferir para a Junta de  Freguesia de Marrazes a 
importância de 582.660$00 para pagamento da mão de obra com o alargamento da 
Rua da Maligueira, em Gândara dos Olivais. 

PONTO NÚMERO NOVE 

RENDAS E ALUGUERES - HABITAÇÃO - ANULAÇÕES (3) 29-2  

Nº 0140/11 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº. 227/90, no valor de 3.000$00, do Sr. 
José Carlos Ribeiro Castanheiro, residente no Bairro Social Nº. 6, Cova das Faias, que 
abandonou a casa, foi para parte incerta e por lapso foi feito o débito. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 
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RENDAS E ALUGUERES - HABITAÇÃO - ANULAÇÕES (3) 29-2  

Nº 0141/11 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 692/95, do mês de Outubro, no valor 
de 2.200$00, do Sr.Benjamim Silva Barbosa, residente no Bairro Social Fundação Salazar, 
nº 10, Leiria, que por lapso foi actualizada na conta corrente de outro ano. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 

EPÍGRAFE : ACTIVIDADES EM MERCADOS - ANULAÇÕES (3)L -28-2 

Nº 0142/11 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de certidão de dívida com o conhecimento nº.547/98, no valor de 1.320$00, do 
Sr.Pedro Carvalho de Sousa, residente na Rua dos Sousas-Casal Mil Homens-Batalha, em 
virtude de a mesma já ter sido liquidada. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 

EPÍGRAFE : PUBLICIDADE - MAPKEY - MATÉRIAS PLÁSTICA S, S.A. (3) 24-16 

Nº 0143/11 Presente o requerimento da Firma Mapkey - Matérias Plásticas, S.A., a solicitar 
autorização para colocar uma placa publicitária, sita na Rua do Vale D’Arieira-Leiria. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade face aos parec eres emitidos, deferir 
o pedido. 

** 

QUIOSQUE - MARIA FERNANDA COUTINHO RODRIGUES (3) 24 -15 

Nº 0144/11 Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado de uma 
informação dos Serviços de Taxas e Licenças. 

 A Câmara, considerando que Maria Fernanda Coutinho Rodrigues não foi 
devidamente notificada, uma vez que o respectivo av iso de recepção carece da sua 
assinatura, delibera, por unanimidade, proceder à n otificação pessoal da mesma, por 
intermédio dos Serviços de Fiscalização, para, no p razo de 20 dias, efectuar na 
tesouraria da Câmara Municipal de Leiria o pagament o da importância de 12.000$00, 
referente às despesas de remoção do quiosque que se  encontrava instalado junto à 
estátua do Papa Paulo VI, na cidade de Leiria, sob pena de, em caso de  
incumprimento daquele pagamento dentro do prazo fix ado, o processo ser remetido à 
Repartição de Finanças do seu domicilio para execuç ão. 

** 

EPÍGRAFE : PUBLICIDADE - JOÃO FERNANDO MOURA PIMENT A (3) 24-16 

Nº 0145/11 Presente o requerimento do Sr. João Fernando Moura Pimenta, a solicitar 
autorização para colocação de uma Placa Publicitária, sita na Rua Barão de Viamonte, 74 
Pátio Barão Loja 9 Leiria 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, face aos pare ceres emitidos, deferir 
o pedido. 

** 
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PROCESSO Nº (3) 24-15/96, EM QUE É REQUERENTE FERNANDO TELES MARQUES, 
PROPRIETÁRIO DO CAFÉ-RESTAURANTE “RAPATACHO”, SITO NA RUA DO BREJO, 
Nº 55, R/C DTº., NA CIDADE DE LEIRIA. PEDIDO DE LIC ENCIAMENTO DE AFIXAÇÃO 
DE PUBLICIDADE (TOLDOS E RECLAME LUMINOSO). RECLAMA ÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA DE 03.06. 98. (3) 24-15/96 

Nº 0146/11 Retirado, agendar para a próxima reunião . 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROCESSO DE CONTRA - ORDENAÇÃO Nº 64/96 (3) 

Nº 0147/11 Presente o processo em epígrafe acompanhado do ofício nº 4365, de 26 de 
Outubro de 1998, do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. 

 A Câmara tomou conhecimento de que foi designado o dia 11 de Janeiro de 
1999, pelas 10 horas, para realização do julgamento  do processo em epígrafe e 
delibera, por unanimidade, nos termos do disposto n o nº 1, do artigo 70º, do Decreto-
lei nº 433/82, de 27 de Outubro, designar a Advogad a Drª. Ana Carujo para contestar e 
estar presente nesse julgamento.  

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 221/96 (3)  

Nº 0148/11 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo 
teor se transcreve: 

“Processo de Contra-Ordenação nº 221/96 

RELATÓRIO 

I. Identificação do Arguido 

processo de contra-ordenação nº 221/96, é arguido José Júlio Lopes Rocha, contribuinte 
fiscal nº 141610883, casado, motorista, filho de Joaquim Lopes Rocha e de Maria Júlia, 
natural de Andreus, freguesia da Barreira, concelho de Leiria, residente na Rua Sr ª da 
Agonia, nº 93, lugar de Andreus, freguesia de Barreira, concelho de Leiria.  

II. Factos imputados 

No dia 24 de Julho de 1996, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 744, em virtude dos mesmos terem verificado 
que aquele procedia à reconstrução de um muro de suporte de terras com 23 metros de 
comprimento, sem que para tanto possuísse a respectiva licença de construção passada por 
esta Câmara Municipal. 
De acordo com a referida Participação, a obra foi realizada na Rua da Fonte, no lugar e 
freguesia da Barreira, concelho de Leiria e encontrava-se à data desta, com três metros de 
altura. 
O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação prevista e 
punível nos termos da alínea a) do nº 1 e do nº 2 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de Setembro. 

III. Provas 

a) - Participação nº 744, de 24/07/1996, fls. 2 dos autos; 
b) – Ofício nº 130, datado de 30/07/1996, da Junta de Freguesia da Barreira, concelho de 
Leiria, fls. 4 dos autos; 
c) - Auto de Declarações tomadas ao procurador do arguido, a 24/10/1996, fls. 9 dos autos. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

IV. Factos provados 

Ponderado o conteúdo da Participação nº 744 dos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal de Leiria e o ofício nº 130 da Junta de Freguesia da Barreira, verificamos que o 
arguido procedeu efectivamente à reconstrução de um muro sem que para tanto possuísse 
a respectiva licença de construção passada por esta Câmara Municipal.  
No entanto, alcança-se da leitura do referido ofício que o muro em questão nestes autos, 
havia caído durante o inverno e encontrava-se a impedir a passagem na respectiva rua, 
causando grandes transtornos às pessoas que dela se serviam, dando assim  motivo à 
própria Junta de Freguesia para pressionar o arguido a proceder à sua reconstrução. 
Por outro lado, e pese embora o facto das declarações tomadas ao procurador do arguido 
não poderem substituir o depoimento deste (cfr. art.º 138º, nº 1 do C.P.), o facto é que, 
trazendo elas elementos fundamentais para o apuramento da verdade material, não devem 
ser afastadas, sob pena de ficarem por esclarecer totalmente as circunstâncias em que o 
facto imputado ao arguido foi praticado. 
Assim, atentas as referidas declarações constatamos que uma parte muro em questão havia 
ruído, dificultando a passagem das pessoas no caminho público e pondo em risco a sua 
segurança. 
Verificamos, ainda, de acordo com as mesmas declarações, que o Presidente da Junta de 
Freguesia da Barreira considerou como necessário avançar de imediato com as obras, 
ainda que sem licença camarária, com vista a afastar o perigo que a queda do muro 
representava para a segurança das pessoas. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 

Atentos os factos que ficaram provados, considero que a prática dos mesmos por parte do 
arguido, constituem uma infracção ao disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 1º do DL. nº 
445/91, de 20/11, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 05/09, podendo 
integrar assim um facto ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido nos termos 
da alínea a) do nº 1 e do nº 2 do art.º 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, 
com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de Setembro, ao qual corresponde 
uma coima graduada de 100.000$ a 20.000.000$. 
No entanto, atenta a matéria de facto que resultou provada e tendo em conta o disposto no 
art.º 34º do Código Penal, ex vi art.º 32º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. nº 
244/95, de 14/09, que consagra o direito de necessidade, verificamos que os requisitos 
constantes das alíneas a), b) e c) daquele preceito se encontram preenchidos. 
Na verdade, ao não ter sido a situação da queda do muro voluntariamente criada pelo 
arguido, mas ter resultado antes de circunstâncias atmosféricas próprias do inverno, ao ficar 
demonstrada a existência de uma sensível superioridade do interesse a salvaguardar em 
relação ao interesse sacrificado, através da atitude tomada pelo Presidente da Junta de 
Freguesia da Barreira que, sacrificando o interesse público urbanístico, ordenou a 
reconstrução do muro com vista a, não só desimpedir a passagem como ainda a evitar que 
a segurança e consequente integridade física das pessoas que ali passavam pudesse ser 
afectada, ficou igualmente demonstrada a razoabilidade de impor ao município o sacrifício 
do seu interesse em atenção ao valor dos que ficaram aqui provados terem sido ameaçados 
– a segurança e integridade física das pessoas que passavam junto do muro ruído e em 
risco de poder continuar a ruir. 
Assim, verificado que está o preenchimento dos requisitos previstos no art.º 34º do C.P., 
podemos considerar que a ilicitude da conduta do arguido de encontra deste modo excluída. 
Desta sorte, atento o exposto, e em homenagem ao princípio geral de direito penal, segundo 
o qual, não havendo culpa não existe pena, (nulla poena sine culpa) considera-se que, ao 
abrigo do disposto no nº 2 do art.º 54º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. nº 
244/95, de 14/09, devem os presentes autos ser arquivados.” 
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A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do processo 
de contra-ordenação nº 221/96 deliberou, por unanim idade, que os mesmos 
passassem a fazer parte integrante da sua decisão. 
 Mais deliberou, ao abrigo do disposto no nº 10 do art.º 54º do DL. nº 445/91, de 
20/11, alterado pela Lei nº 29/92, de 05/09 e pelo DL. nº 250/94, 15/10 e no nº 2 do art.º 
54º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, arquivar os 
presentes autos  

Deliberou por último que fosse extraído verbete e n otificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado 
pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de carta regi stada com aviso de recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 77/97 (3)  

Nº 0149/11 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo 
teor se transcreve: 

“Processo de Contra-Ordenação nº 77/97 

RELATÓRIO 

I. Identificação do arguido 

No presente processo de contra-ordenação nº 77/97, é arguido Francisco Calado Pires, 
proprietário do estabelecimento de bar “Dolce Vita”, sito na Travessa Conde Ferreira, nº 14, 
na cidade de Leiria, casado, comerciante, portador do bilhete de identidade nº 6662842, 
emitido em 25/01/1996, pelo arquivo de identificação de Leiria, filho de Francisco Tareco 
Pires e de Agostinha Calado Venâncio, natural da Amareleja-Moura e residente na Quinta 
de Santo António, lote 47, 1º Esqº, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria e com 
residência profissional no referido estabelecimento. 

II. Factos imputados 

No dia dois de Março de 1997, foi levantado ao arguido, pela Polícia de Segurança Pública, 
o Auto de Notícia com o número de registo 279, em virtude da mesma ter verificado que 
aquele havia recusado a entrada no bar em causa, sem motivo justificado, a João Miguel 
Belga da Silva Carvalho, melhor identificado no próprio Auto de Notícia. 
O facto imputado ao arguido constitui uma infracção ao disposto no nº 1 do art.º 52º do 
Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, susceptível de integrar uma contra-ordenação 
prevista e punível nos termos do nº 1 do artigo 74º do mesmo diploma legal. 

III. Provas 

a) Auto de Notícia nº 279, de 06/03/1997, fls. 3 dos autos; 
b) Participação nº 276, de 06/03/1997, fls. 4 dos autos. 

Devidamente notificado nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 50º do Decreto-Lei 
nº 433/82, de 27/10, alterado pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14/09, o arguido não 
compareceu para prestar declarações na data para tanto designada, nem apresentou 
qualquer outro meio de defesa legalmente permitido. 

FUNDAMENTAÇÃO 

IV. Factos provados 

Ponderado o conteúdo do Auto de Notícia nº 279 e da Participação nº 276, da Polícia de 
Segurança Pública considera-se provado o facto do arguido ter vedado a entrada no seu 
estabelecimento, denominado “Dolce Vita”, a João Miguel Belga da Silva Carvalho, sem 
motivo justificado. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 
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Atentos os factos que ficaram provados, considero que a conduta do arguido poderia 
constituir uma infracção ao disposto no nº 1 do art.º nº 52º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 
de Setembro e, como tal, ser susceptível de integrar a contra-ordenação prevista e punível 
nos termos do nº1 do art.º 74º do mesmo diploma legal, à qual corresponde uma coima 
entre 5.000$ a 500.000$. 
No entanto, verifica-se que a lei vigente ao tempo da prática do facto imputado ao arguido 
foi posteriormente modificada, ou seja, o Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 149/88, de 27 de Abril, ao abrigo do qual o 
arguido poderia vir eventualmente a ser punido, encontra-se revogado, à excepção do seu 
art.º 34º, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 167/97, a 4 de Julho, (cf. art.º 81º, nº 1 
al. e) do DL. nº 167/97). 
Assim, atendendo ao disposto no nº 2 do art.º 3º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de 
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, impõe-se averiguar qual 
dos dois diplomas se mostra mais favorável, na sua globalidade, ao arguido, para que esse 
lhe seja aplicado. 
De acordo com o disposto no nº 1 do art.º 30º do Decreto-Lei nº 168/97, de 04/07, 
verificamos que continua a não poder haver lugar à recusa do acesso ou da permanência 
sem motivo justificado em estabelecimentos de restauração e bebidas, e, que continua 
igualmente a ser punido, o comportamento do agente que contrarie esta disposição, agora 
nos termos da alínea g) do nº 1 do art.º 38º do mesmo diploma legal. 
Contudo, apesar da infracção se manter no ordenamento jurídico, verificamos também, que 
o montante das coimas difere de decreto-lei para decreto-lei, sendo no anterior diploma tal 
conduta punida com uma coima entre 5.000$ e 500.000$ e actualmente punida com uma 
coima compreendida entre 50.000$ e 500.000$. 
Ora, ponderados os preceitos legais (da lei anterior e da vigente) que cominam o facto 
imputado nestes autos ao arguido, constatamos que o mais favorável a aplicar nos 
presentes autos é aquele que resulta do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro.  
Assim, atentos os factos que ficaram provados considero que o arguido infringiu o disposto 
no nº 1 do art.º nº 52º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, integrando a sua 
conduta uma contra-ordenação prevista e punida nos termos do nº1 do art.º 74º do mesmo 
diploma legal, à qual corresponde uma coima entre 5.000$ a 500.000$. 

VI. Determinação do montante da coima 

Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica do 
arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Ao alegar que o bar tinha as mesas ocupadas, que o lesado morava no bairro e não levava 
acompanhante feminina, bem como ao demonstrar nítida falta de respeito pelos clientes e 
até mesmo para com os agentes da autoridade, (fls. 4), considero que o arguido 
empreendeu uma conduta dolosa. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do processo 
de contra-ordenação nº 77/97 deliberou, por unanimi dade, que os mesmos passassem 
a fazer parte integrante da sua decisão. 
 Mais deliberou, nos termos do disposto no art.º 77 º do DL. nº 328/86, de 30 de 
Setembro, alterado pelo DL. nº 149/88, de 27/04, ap licar ao arguido Francisco Calado 
Pires, uma coima no valor de 50.000$, (cinquenta mi l escudos), acrescida das 
respectivas custas, no valor de 7.000$ (sete mil es cudos), cujo pagamento é da sua 
responsabilidade. 

Deliberou, ainda, advertir o arguido que nos termos  do nº 2 e do nº 3 do art.º 
58º do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. n º 244/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 
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O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-se 
na Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria, no pra zo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso o arguido e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do prazo 
referido, deverá tal facto ser comunicado à Câmara Municipal de Leiria, por escrito, no 
mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto n os nºs 4 a 6 do art.º 88º do 
mesmo diploma. 

Deliberou por último que fosse extraído verbete e n otificado o arguido desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado 
pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de carta regi stada com aviso de recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 103/97  

Nº 0150/11 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 

“Processo de Contra-Ordenação nº 103/97 

RELATÓRIO 

I. Identificação da Arguida 

No presente processo de contra-ordenação nº 103/97, é arguida Maria de Fátima da Silva 
Aguiar, solteira, comerciante, portadora do Bilhete de Identidade nº 7875617, emitido em 
04/03/1993, pela Sub-Secção do Arquivo de Identificação de Leiria, natural da freguesia de 
Fontinhas, concelho de Vila Praia da Vitória e residente na Quinta de Santo António, lote 42, 
3º Esqº, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria, proprietária do estabelecimento de 
discoteca “Alibi”, sito no Centro Comercial Maringá, na cidade de Leiria. 

II. Factos imputados 

No dia cinco de Abril de 1997, foi levantada à arguida, pela Policia de Segurança Pública, a 
participação com o número de registo 453, em virtude da mesma ter verificado que Sérgio 
Manuel da Palma Revez, na qualidade de porteiro da discoteca denominada “Alibi”, sita no 
Centro Comercial Maringá, na cidade de Leiria, da qual a arguida é proprietária, recusou a 
entrada na mesma a Jorge Manuel de Oliveira Violante, melhor identificado a fls. 3 dos 
autos, sem motivo justificado. 
O facto imputado à arguida constitui uma infracção ao disposto no nº 1 do art.º 52º do 
Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, susceptível de integrar uma contra-ordenação 
prevista e punível nos termos do nº 1 do artigo 74º do mesmo diploma legal. 

III. Provas 

a) - Participação nº 453, de 11/04/1997, fls. 3 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas à arguida em 26/06/1998, fls. 24 dos autos. 

Relativamente à matéria constante da participação nº 453, (fls. 3) a arguida declarou a fls. 
24, que: 
a) Muitas vezes o porteiro recusa a entrada para que haja um melhor ambiente dentro da 
própria discoteca, evitando que assim exista um maior número de homens em relação ao 
das senhoras. 

FUNDAMENTAÇÃO 

IV. Factos provados 
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Ponderado o conteúdo da Participação nº 453, da Policia de Segurança Pública e o alegado 
pela arguida em Auto de Declarações, considera-se provado o facto da arguida ter vedado a 
entrada no seu estabelecimento, discoteca denominada “Alibi”, a Jorge Manuel de Oliveira 
Violante, sem que o motivo para tanto alegado, se considere como justificado. 

V. Subsunção dos factos ao Direito 

Atentos os factos que ficaram provados, considero que a conduta da arguida poderia 
constituir uma infracção ao disposto no nº 1 do art.º nº 52º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 
de Setembro e, como tal, ser susceptível de integrar a contra-ordenação prevista e, punível 
nos termos do nº1 do art.º 74º do mesmo diploma legal, à qual corresponde uma coima 
entre 5.000$ a 500.000$. 
No entanto, verifica-se que a lei vigente ao tempo da prática do facto imputado à arguida foi 
posteriormente modificada, ou seja, o Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 149/88, de 27 de Abril, ao abrigo do qual a 
arguida poderia vir eventualmente a ser punida, encontra-se revogado, à excepção do seu 
art.º 34º, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 167/97, a 4 de Julho, (cf. art.º 81º, nº 1 
al. e) do DL. nº 167/97). 
Assim, atendendo ao disposto no nº 2 do art.º 3º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de 
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, impõe-se averiguar qual 
dos dois diplomas se mostra mais favorável, na sua globalidade, à arguida, para que esse 
lhe seja aplicado. 
De acordo com o disposto no nº 1 do art.º 30º do Decreto-Lei nº 168/97, de 04/07, 
verificamos que continua a não poder haver lugar à recusa do acesso ou da permanência 
sem motivo justificado em estabelecimentos de restauração e bebidas, e, que continua 
igualmente a ser punido o comportamento do agente que contrarie esta disposição, agora 
nos termos da alínea g) do nº 1 do art.º 38º do mesmo diploma legal. 
Contudo, apesar da infracção se manter no ordenamento jurídico, verificamos também, que 
o montante das coimas difere de decreto-lei para decreto-lei, sendo no anterior diploma tal 
conduta punida com uma coima entre 5.000$ e 500.000$ e actualmente punida com uma 
coima compreendida entre 50.000$ e 500.000$. 
Ora, ponderados os preceitos legais (da lei anterior e da vigente) que cominam o facto 
imputado nestes autos à arguida, constatamos que o mais favorável a aplicar nos presentes 
autos é aquele que resulta do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro. 
Assim, atentos os factos que ficaram provados, considero que a arguida infringiu o disposto 
no nº 1 do art.º 52º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, integrando a sua conduta 
uma contra-ordenação prevista e punida nos termos do nº 1 do art.º 74º do mesmo diploma 
legal, à qual corresponde uma coima entre 5.000$ e 500.000$. 

VI. Determinação do montante da coima 

Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica da 
arguida e o benefício económico que esta retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que a arguida tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois a mesma, não 
cumpriu com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigada, não devendo ter 
recusado a entrada no seu estabelecimento, sem motivo justificado, ao cliente a que se 
refere a participação destes autos. 
A negligência é punível nos termos do nº 1 do art.º 76º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30/09. 
Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pela arguida e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do processo 
de contra-ordenação nº 103/97 deliberou, por unanim idade, que os mesmos 
passassem a fazer parte integrante da sua decisão. 
 Mais deliberou, nos termos do disposto no art.º 77 º do DL. nº 328/86, de 30 de 
Setembro, alterado pelo DL. nº 149/88, de 27/04, ap licar à arguida Maria de Fátima da 
Silva Aguiar, uma coima no valor de 5.000$, (cinco mil escudos), acrescida das 
respectivas custas, no valor de 7.000$ (sete mil es cudos), cujo pagamento é da sua 
responsabilidade. 
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Deliberou, ainda, advertir a arguida que nos termos  do nº 2 e do nº 3 do art.º 58º 
do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo dl nº 244 /95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-se 
na Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria, no pra zo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso a arguida e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível à arguida efectuar o paga mento dentro do prazo 
referido, deverá tal facto ser comunicado à Câmara Municipal de Leiria, por escrito, no 
mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto n os nºs 4 a 6 do art.º 88º do 
mesmo diploma. 

Deliberou por último que fosse extraído verbete e n otificado a arguida desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado 
pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de carta regi stada com aviso de recepção. 

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 117/97 

Nº 0151/11 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo 
teor se transcreve: 

“Processo de Contra-Ordenação nº 117/97 

RELATÓRIO 

I. Identificação da Arguida 

No presente processo de contra-ordenação nº 117/97, é arguida a Maria de Fátima da Silva 
Aguiar, proprietária da Discoteca “Hard Rock”, portadora do Bilhete de Identidade nº 
7875617, emitido em 04/03/1993, pela Sub-Secção do Arquivo de Identificação de Leiria, 
solteira, natural da freguesia de Fontinhas, concelho de Vila Praia da Vitória e residente na 
Quinta de Santo António, Lote 42, 3º Esqº, freguesia e concelho de Leiria. 

II. Factos imputados 

No dia sete de Maio de 1997, foi levantada à arguida, pela Polícia de Segurança Pública, a 
participação com o número de registo 563, em virtude de lhe ter sido comunicado que 
discoteca “Hard Rock”, da qual a arguida é proprietária, haviam sido impedidos de entrar, 
sem motivo justificado, Marco Paulo Fernandes Araújo, Pedro Jaime da Costa Lourador e 
Armando José Santos Conceição, todos identificados a fls. 3 dos autos. 
O facto imputado à arguida constitui uma infracção ao disposto no nº 1 do art.º 52º, do 
Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, susceptível de integrar uma contra-ordenação 
prevista e punível nos termos do nº 1 do artigo 74º do mesmo diploma legal. 

III. Provas 

a) - Participação nº 563, de 13/05/1997, fls. 3 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas à arguida em 28/11/1997, fls. 12 dos autos. 
Relativamente à matéria constante da participação nº 563, (fls. 3) a arguida declarou a fls. 
12, que: 
a) Ao falar com o porteiro sobre a matéria da participação nº 563, este disse-lhe que as três 
pessoas em causa, apresentavam ligeira amostra de embriaguêz e como tinham tentado 
ameaçá-lo, vedou-lhes a entrada. 
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b) Era hábito do estabelecimento ao detectar casos de embriaguez tomar este 
procedimento, com a vista a evitar incómodos para as pessoas  que se encontravam no seu  
interior. 

FUNDAMENTAÇÃO 

IV. Factos provados 

Ponderado o conteúdo da Participação nº 563, da Polícia de Segurança Pública e o alegado 
pela arguida em Auto de Declarações, considera-se provado o facto da mesma ter vedado a 
entrada no seu estabelecimento, discoteca denominada “Hard Rock”, aos seguintes clientes, 
Marco Paulo Fernandes Araújo, Pedro Jaime da Costa Lourador e Armando José Santos 
Conceição, sem motivo justificado. 

V. Factos não provados 

Considero como não provado o facto daqueles clientes terem tido intenção de causar 
qualquer perturbação no interior daquele estabelecimento, no dia da ocorrência dos factos 
descritos na referida participação. 

VI. Subsunção dos factos ao Direito 

Atentos os factos que ficaram provados, considero que a conduta da arguida poderia 
constituir uma infracção ao disposto no nº 1 do art.º nº 52º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 
de Setembro e, como tal, ser susceptível de integrar a contra-ordenação prevista e, punível 
nos termos do nº1 do art.º 74º do mesmo diploma legal, à qual corresponde uma coima 
entre 5.000$ a 500.000$. 
No entanto, verifica-se que a lei vigente ao tempo da prática do facto imputado à arguida foi 
posteriormente modificada, ou seja, o Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, com a 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 149/88, de 27 de Abril, ao abrigo do qual a 
arguida poderia vir eventualmente a ser punida, encontra-se revogado, à excepção do seu 
art.º 34º, com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 167/97, a 4 de Julho, (cf. art.º 81º, nº 1 
al. e) do DL. nº 167/97). 
Assim, atendendo ao disposto no nº 2 do art.º 3º do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de 
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de Setembro, impõe-se averiguar qual 
dos dois diplomas se mostra mais favorável, na sua globalidade, à arguida, para que esse 
lhe seja aplicado. 
De acordo com o disposto no nº 1 do art.º 30º do Decreto-Lei nº 168/97, de 04/07, 
verificamos que continua a não poder haver lugar à recusa do acesso ou da permanência 
sem motivo justificado em estabelecimentos de restauração e bebidas, e, que continua 
igualmente a ser punido o comportamento do agente que contrarie esta disposição, agora 
nos termos da alínea g) do nº 1 do art.º 38º do mesmo diploma legal. 
Contudo, apesar da infracção se manter no ordenamento jurídico, verificamos também, que 
o montante das coimas difere de decreto-lei para decreto-lei, sendo no anterior diploma tal 
conduta punida com uma coima entre 5.000$ e 500.000$ e actualmente punida com uma 
coima compreendida entre 50.000$ e 500.000$. 
Ora, ponderados os preceitos legais (da lei anterior e da vigente) que cominam o facto 
imputado nestes autos à arguida, constatamos que o mais favorável a aplicar nos presentes 
autos é aquele que resulta do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro. 
Assim, atentos os factos que ficaram provados, considero que a arguida infringiu o disposto 
no nº 1 do art.º 52º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30 de Setembro, integrando a sua conduta 
uma contra-ordenação prevista e punida nos termos do nº 1 do art.º 74º do mesmo diploma 
legal, à qual corresponde uma coima entre 5.000$ e 500.000$. 

VII. Determinação do montante da coima 

Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação económica da 
arguida e o benefício económico que esta retirou com a prática de tal contra-ordenação. 
Dos autos não subsistem elementos que permitam concluir que a arguida tenha agido 
dolosamente, no entanto, subsiste a negligência da sua conduta, pois a mesma, não 
cumpriu com o dever de cuidado e diligência a que estava obrigada, devendo ter permitido a 
entrada no seu estabelecimento dos clientes a que se refere a participação destes autos. 
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A negligência é punível nos termos do nº 1 do art.º 76º do Decreto-Lei nº 328/86, de 30/09. 

Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a gravidade 
da infracção praticada pela arguida e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do processo 
de contra-ordenação nº 117/97 deliberou, por unanim idade, que os mesmos 
passassem a fazer parte integrante da sua decisão. 
 Mais deliberou, nos termos do disposto no art.º 77 º do DL. nº 328/86, de 30 de 
Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 149/88, de 2 7 de Abril, aplicar à arguida Maria 
de Fátima da Silva Aguiar, uma coima no valor de 5. 000$ (cinco mil escudos), 
acrescida das respectivas custas, no valor de 7.000 $ (sete mil escudos), cujo 
pagamento é da sua responsabilidade. 

Deliberou, ainda, advertir a arguida que nos termos  do nº 2 e do nº 3 do art.º 58º 
do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado pelo DL. nº 24 4/95, de 14/09, esta condenação 
tornar-se-á definitiva e exequível se não for judic ialmente impugnada no prazo de 
vinte dias a contar da data da notificação nos term os do art.º 59º do mesmo diploma 
legal. 

O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-se 
na Tesouraria da Câmara Municipal de Leiria, no pra zo máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 

Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante 
audiência ou, caso a arguida e o ministério público  não se oponham, mediante 
simples despacho. 

No caso de ser impossível à arguida efectuar o paga mento dentro do prazo 
referido, deverá tal facto ser comunicado à Câmara Municipal de Leiria, por escrito, no 
mesmo prazo, indicando fundamento para o disposto n os nºs 4 a 6 do art.º 88º do 
mesmo diploma. 

Deliberou por último que fosse extraído verbete e n otificada a arguida desta 
decisão, cumprindo-se o disposto no art.º 46º e 47º  do DL. nº 433/82, de 27/10, alterado 
pelo DL. nº 244/95, de 14/09, através de carta regi stada com aviso de recepção. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - TERMO DE RESPO NSABILIDADE - 
PORTARIA Nº 268/97, DE 18 DE ABRIL, COM AS ALTERAÇÕ ES INTRODUZIDAS 
PELAS PORTARIAS NºS 1271/97, DE 98.12.26 E 814/98, DE 98.09.24 (4) 39.4 

Nº 0152/11 Presentes os processos relativos às estagiárias: Ana Margarida Fazenda 
Campos Morais, Isabel Maria Vieira de Oliveira, Patrícia Sofia Granja de Aparício e Susana 
Maria Guarda Domingues, Licenciadas em Engenharia do Ambiente, Planeamento Regional 
e Urbano, Sociologia e Engenharia Geológica, respectivamente, bem como o termo de 
responsabilidade, relativo àquelas estagiárias para ser assinado pela Presidente da Câmara. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder pode res à Senhora Presidente 
para assinar o termo de responsabilidade acima refe rido. 

** 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

Nº 0153/11 Presente o processo relativo ao acordo de colaboração celebrado entre as 
Câmaras Municipais de Leiria e da Batalha, no âmbito do controlo metrológico, 
acompanhado dos ofícios da Delegação Regional do Ministério da Economia, Instituto 
Português de Qualidade e Câmara Municipal da Batalha, concordando com o projecto de 
acordo que lhes foi enviado para análise. 

 A Câmara, considerando os pareceres acima referidos , deliberou, por 
unanimidade, aprovar o acordo de colaboração com a Câmara Municipal da Batalha, 
no âmbito do Controlo Metrológico. 

** 
PONTO NÚMERO DOZE 

AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ACE SSOS E 
ASSIDUIDADE (RELÓGIO DE PONTO) (7) 

Nº 0154/11 Retirado 
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** 

AQUISIÇÃO DE 4 VIATURAS LIGEIRAS DE 2 LUGARES A GAS ÓLEO (7) 

Nº 0155/11 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO TREZE 

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

Nº 0156/11 Presente o ofício nº 948 da ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS , datado de 
98.10.01, acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no mês de 
Setembro/98, num total de 98.290$00. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir par a a Escola EB 1,2,3 de 
Colmeias a verba de 98.290$00 relativa ao fornecime nto das refeições dos alunos do 
1º ciclo. 

** 

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

Nº 0157/11 Presente o ofício nº 894 da ESCOLA EB 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA 
SERRA, datado de 98.10.08, acompanhado do mapa referente ao funcionamento  do 
refeitório no mês de Setembro/98, num total de 84.025$00. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir par a a Escola EB 1,2,3 de 
Santa Catarina da Serra a verba de 84.025$00 relati va ao fornecimento das refeições 
dos alunos do 1º ciclo. 

** 

PESSOAL AUXILIAR A CRIANÇAS COM N.E.E. EM JARDINS D E INFÂNCIA - 
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA  - (8) 1-9 

Nº 0158/11 Na sequência da deliberação de 98.09.03, relativa à colocação do Pessoal em 
epígrafe, foi solicitada a colaboração das Juntas de Freguesia de: Colmeias, Leiria, Pousos, 
Santa Catarina da Serra, Santa Eufêmea e Souto da Carpalhosa, no sentido de garantir o 
pagamento em regime de tarefa ao referido pessoal, até 31 de Outubro de 1998, dado que a 
partir desta data passou a ser assinado pelo Ministério da Educação, através do Centro da 
Área Educativa de Leiria, conforme parecer da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, que se anexa e da Direcção Regional de Educação do Centro. 

A Câmara deliberou, por  unanimidade, proceder à tr ansferência das verbas 
para as Juntas de Freguesia que se indicam, para pa gamento em regime de tarefa, 
(368$00/hora x 5 h/dia), ao Pessoal Auxiliar a Cria nças com Necessidades Educativas 
Especiais: 
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- Junta Freguesia de Colmeias (1 Aux.) ............ ........................ 38.640$00 
- Junta Freguesia de Leiria (2 Aux.) .............. ............................. 93840$00 
- Junta Freguesia de Pousos (1 Aux.) .............. ......................... 44.160$00 
- Junta Freguesia de Stª Catª da Serra (1 Aux.) ... ..................... 27.600$00 
- Junta Freguesia de Santa Eufêmea (1 Aux.) ....... .................... 53.360$00 
- Junta Freguesia de Souto da Carpalhosa (1 Aux.) . ................ 34.960$00 

** 
ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 268 DO CONS ELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - (8) 15-4  

Nº 0159/11 Presente o ofício nº. 717/98 da EPL, datado de 98.10.21, anexando fotocópia da 
Acta nº. 268 do Conselho de Administração, para conhecimento da Câmara Municipal de 
Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA - PROJECTO DE ORÇAMENTO PARA 1999  - (8) 48 

Nº 0160/11 Presente o ofício da COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO 
RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-ESCOLAR DE LEIRIA , datado de 30.10.98, 
remetendo o Projecto de Orçamento para 1999. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orça mento e autorizar que 
a respectiva importância seja transferida à medida das necessidades. 

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - PEDIDO DE PARECER - (8) 15 -4 

Nº 0161/11 Presente o ofício nº 185/98 do AGRUPAMENTO DE CRUZ D’AREIA , datado de 
28.10.98, solicitando parecer acerca da integração no referido Agrupamento dos Jardins de 
Infância de Telheiro e Barreira, e Escola do 1º CEB de Barreira nº 2 (Marvila), prevista no 
Decreto-Lei Nº 115-A/98, de 4 de Maio. 

A Câmara deliberou, por unanimidade concordar com a  integração no 
referido Agrupamento dos Jardins de Infância de Tel heiro e Barreira, e Escola do 1º 
CEB de Barreira nº 2 (Marvila), conforme previsto n o Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de 
Maio. 

** 

REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS EST ABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSI CO E SECUNDÁRIO, 
BEM COMO DOS RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS - REPRESENTAN TE DA 
AUTARQUIA LOCAL QUE INTEGRARÁ A ASSEMBLEIA - (8) 1- 2 

Nº 0162/11 Presentes os ofícios das Escolas Preparatórias, EB(s) 1,2,3, Secundárias e 
Agrupamentos do Concelho de Leiria, solicitando seja designado o elemento da autarquia 
que integrará a Assembleia, de acordo com o Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio. 

 A Câmara deliberou por unanimidade designar os seg uintes elementos 
para integrarem a Assembleia de Escola: 
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- E.B. 1,2,3 de Colmeias Presidente da Junta de Fre guesia de Colmeias 
- E.B. 2,3 de Marrazes Presidente da Junta de Fregu esia de Marrazes 
- E.B. 2,3 Rainha Stª. Isabel Presidente da Junta d e Freguesia de Carreira 
- E.B. 2,3 Dr. Correia Alexandre Presidente da Junt a de Freguesia Caranguejeira 
- Agrupamento da Cruz d’Areia Presidente da Junta d e Freguesia da Barreira 
- E.B. 2,3 D.Dinis Presidente da Junta de Freguesia  de Leiria 
- E.B. 2,3 Correia Mateus Senhor Vereador Dr. Paulo  Rabaça 
- E.B. 2 José Saraiva Presidente da Junta de Fregue sia de Leiria 
- Esc. Sec. D. Sequeira Senhor Vereador Dr. Vitor L ourenço 
- Esc: Sec. Af. Lopes Vieira Senhor Vereador Dr. Pa ulo Rabaça 
- E.B. 2,3 + Sec. Maceira Presidente da Junta de Fr eguesia da Maceira 
- Esc. Sec. Rodrigues Lobo Senhor Vereador Dr. Vito r Lourenço 
- E.B. 1,2,3 de Stª. Catarina Presidente da Junta d e Freguesia de Stª 

Catarina 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

CEDÊNCIA DO EX. MERCADO SANTANA (1) 18-3 

Nº 0163/11 Presente pedido da Turma do 12º L da ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO 
RODRIGUES LOBO  para ocupação do espaço do antigo Ex-Mercado Santana, para o dia 
28 de Novembro do corrente ano para realização de um desfile que tem como objectivo a 
eleição de “Miss e Mister Escolas de Leiria”. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ce dência do espaço do 
Ex-Mercado Santana à turma do 12º L da Escola Secun dária Francisco Rodrigues 
Lobo para o dia 28 de Novembro do corrente ano ,dev endo para o efeito utilizarem 
som moderado e procederem ao encerramento às 24 hor as. 
 Mais deliberou informar o requerente que deverão p roceder à limpeza do 
recinto, conforme está regulamentado. 

** 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (1) L-49 

Nº 0164/11 Presente Fax do JORNAL DE NOTÍCIAS  a solicitar a cedência do Teatro José 
Lúcio da Silva, no dia 5 de Dezembro do corrente ano, pois pretendem oferecer um 
espectáculo para as crianças de Leiria. 

 A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber ou, por unanimidade, 
ceder às suas expensas as instalações do Teatro Jos é Lúcio da Silva à entidade 
requerente. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

ANIMAÇÃO NOCTURNA 

Nº 0165/11 Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi presente a Proposta Nº 29, 
sobre o assunto em epígrafe. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimi dade agendar este 
assunto para a próxima reunião. 

** 
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SEGURANÇA 

Nº 0166/11 Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi presente a Proposta Nº 30, 
sobre o assunto em epígrafe. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimi dade agendar este 
assunto para a próxima reunião. 

** 

Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei Nº 442/91, de 15 de Novem bro, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- PAGAMENTO DE ABONOS POR MORTE DO AUXILIAR DE CAMP ISMO - 
ANTÓNIO MARIA PEREIRA VALÉRIO 

- PROCº 536/96 DE IMOBILIÁRIA RODA LDª, E OUTROS 
- RECTIFICAÇÃO - PROPOST A DE PROTOCOLO ENTRE O INS TITUTO 

DE ARTES E OFÍCIOS DA U.A.L. E A ACÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA  
- RECTIFICAÇÃO - PROCº Nº 614/97 
- CONGRESSO DO DESPORTO 
- PLANO DE PORMENOR DE ARRABALDE D’ALÉM 
- PLANO DE PORMENOR DE PARCEIROS/ZONA NORTE 

** 

PAGAMENTO DE ABONOS POR MORTE DO AUXILIAR DE CAMPIS MO - ANTÓNIO 
MARIA PEREIRA VALÉRIO (4) 

Nº 0167/11 Presente o processo relativo à habilitação do subsídio por morte e bem assim 
nos restantes abonos a que DÉLIA OLIVEIRA DE SOUSA VALÉRIO  tem direito pelo 
falecimento de seu marido, que totalizam a importância de 616.381$00. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar pagar a  importância acima 
referida, à viúva Délia Oliveira de Sousa Valério. 

** 

Nº 0168/11 PROCº Nº 536/96 - (FL - ) 

De IMOBILIÁRIA RODA LDª, E OUTROS, com sede na Rua Machado Santos, 
nº 9 em Leiria, referente à notificação sobre a construção que está a ser levada a efeito no 
Lote nº 9 da Quinta dos Capuchos em Leiria, relativamente às medidas necessárias para a 
circulação em segurança de pessoas e bens que passem na Rua situada a Norte da 
construção. 

A Câmara, tomou conhecimento e dado tratar-se de um a situação 
excepcional e urgente, deliberou, por unanimidade, ao abrigo do nº 3 do artigo 53º do 
Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março, com a redacç ão dada pela Lei nº 18/91, de 12 de 
Junho, ratificar o despacho da Srª. Presidente data do de 06/11/98, que ordena a 
notificação aos seguintes elementos: 

1º Técnico responsável pela execução da obra - Sr. Engº. Carlos Alberto 
Sequeira Serrano; 

2º Proprietário da obra - Firma Imobiliária Roda, L dª.; 
3º Empreiteiro responsável - Firma Obras Américo Mo ta Ldª., para de imediato 

tomar as medidas necessárias para a circulação em s egurança de pessoas e bens, que 
passem na Rua acima referida. 

** 
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RECTIFICAÇÃO - PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O INSTIT UTO DE ARTES E 
OFÍCIOS DA U.A.L. E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA (1 ) 40 

Nº 0169/11 A Acta da reunião de Câmara, de 28 de Outubro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 

Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3528-(33)), no Ponto 
Fora  da Ordem de Trabalhos, onde se lê, “... acerca da proposta de protocolo referida em 
epígrafe, que se transcreve “......”... A Câmara  ...).”, deve ler-se, “... acerca da proposta de 
protocolo enviado à Câmara pelo Instituto de Artes e Ofícios da Universidade Autónoma de 
Lisboa, que está junto ao processo. A Câmara analisou o assunto e deliberou, por 
unanimidade, acordar na assinatura do referido prot ocolo ressalvando, no entanto, 
que os quadros Senhor Jesus da Cana Verde (nº 1) e Nossa Senhora com o Menino 
(nº 3), devem ser excluídos da proposta de protocol o por terem um certo valor 
artístico. A Câmara acordou ainda solicitar ao Inst ituto de Artes e Ofícios que 
especifique qual a natureza da intervenção a efectu ar em cada obra e quais as 
condições de segurança das obras cedidas para resta uro.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rect ificação acima referida. 

** 

RECTIFICAÇÃO - PROCº. Nº 614/97 – (fl – 128) 

Nº 0170/11 A acta da reunião de Câmara, de 04 de Novembro de 1998, contém imprecisões 
que se torna necessário rectificar. 

 Assim: 

 Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página 3536. –(8), no Ponto 
Número 1 da referida deliberação onde se lê, “A Câmara, depois de analisar a informação 
prestada pelo Departamento de Obras de 02.11.98., deliberou, por unanimidade, declarar a 
nulidade do licenciamento das moradias referidas com base no nº 2 do artigo 134º do 
Código de Procedimento Administrativo, e indeferir a pretensão ao abrigo da alínea b) do nº 
2 do artigo 52º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro e nº 1 do artigo 133º do Código do Procedimento 
Administrativo, por violar normas do Plano Director Municipal”. Deve ler-se: 
 A Câmara, depois de analisar as informações do Departamento de Obras 
Particulares de 23.10.98. e 02.11.98., (a fls 128 e Vº) e tendo em conta que o despacho que 
deferiu o pedido de licenciamento, proferido em 18.06.98. no uso de competência 
subdelegada, teve por pressuposto uma incorrecta marcação da localização do prédio, 
efectuada pelo requerente em planta à escala 1:10000, o que veio a traduzir-se num acto de 
licenciamento ferido de nulidade nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 52º do Decreto-
Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro, e do nº 1 (1ª parte) do artigo 133º do Código do Procedimento Administrativo, uma 
vez que esse acto licenciou um uso para o solo e obras de construção em violação ao 
disposto no artigo 49º do Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria, delibera, por 
unanimidade, declarar a nulidade do referido despacho ao abrigo do disposto no nº 2 do 
artigo 134º do Código do Procedimento Administrativo. 
 Mais delibera, notificar o requerente do teor da presente deliberação e de que, 
sendo nulo, o mencionado despacho de 18.06.98. não produz nem nunca produziu 
quaisquer efeitos jurídicos, designadamente a atribuição do direito de construir a obra, já 
que assim dispõe o nº 1 do artigo 134º do Código do Procedimento Administrativo. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida.  

** 
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CONGRESSO DO DESPORTO (1) 11 
Nº 0171/11 O Senhor VEREADOR DO DESPORTO  deu conhecimento da realização do 
congresso subordinado ao tema Desporto Escolar: Situação Actual e Perspectivas de 
Desenvolvimento, a realizar em Lisboa de 26 a 28 de Novembro de 1998. 

 A Câmara, deliberou por unanimidade proceder á insc rição do Técnico de 
Desporto Abílio Manuel Figueira sendo o valor de Es c: 10.000$00 a enviar para o 
Secretariado do 1º Congresso do Desporto Escolar. 

** 
PLANO DE PORMENOR DE ARRABALDE D’ALÉM 
Nº 0142/11 A Senhora Presidente deu conhecimento da necessidade de proceder à 
elaboração do Plano de Pormenor de Arrabalde d’Além para ordenar e dar coerência 
urbanística a esse espaço. 
 Informou ainda que é possível realizar esse trabalho internamente com recurso a 
quadros técnicos da Câmara e a diversos quadros avençados das áreas do Planeamento 
Urbanístico e da Arquitectura que realizam serviços na Câmara, naqueles domínios. 

 A Câmara, analisado o assunto e concordando com o t eor da informação 
delibera por unanimidade mandar elaborar o Plano de  Pormenor de Arrabalde d’Além 
por administração directa, aos serviços de Urbanism o e Planeamento 

** 
PLANO DE PORMENOR DE PARCEIROS/ZONA NORTE 
Nº 0142/11 A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara da necessidade de proceder 
à elaboração do Plano de Pormenor de Parceiros/Zona Norte para ordenar e dar coerência 
urbanística a esse espaço. 
 Informou ainda que é possível realizar esse trabalho internamente com recurso a 
quadros técnicos da Câmara e a diversos quadros avençados das áreas do Planeamento 
Urbanístico e da Arquitectura que realizam serviços na Câmara, naqueles domínios. 

 A Câmara, analisado o assunto e concordando com o t eor da informação 
delibera por unanimidade mandar elaborar o Plano de  Pormenor de Parceiros/Zona 
Norte por administração directa, aos serviços de Ur banismo e Planeamento. 

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

reunião, eram dezoito horas e quarenta 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 Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, aos onze 
dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e noventa e oito. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

__________________________ 


