
 

CMLeiria/Acta n.º 46 de 2000.12.20 
 

.002093-(1) 

ACTA N.º 46 
Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 
A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 

DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 
Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 

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

** 
APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente as Actas das reuniões de 2000.12.06, 2000.12.11 e 2000.12.13 cuja 
leitura foi dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara, por 
unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

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

 3602/76 ARLINDO PEREIRA SILVA 
 2157/85 CARLOS ALBERTO NOGUEIRA PIRES 
 1376/97 REIS & TORCATO-CONSTRUTORES, LD.ª 
 109/98 MADEILENA-MADEIRAS, LD.ª 
 65/99 CONSTRUÇÕES CARVALHEIRO & OLIVEIRA, LD.ª 
 95/99 MARTINS & GAMEIRO, LD.ª 
 455/99 PAULO JORGE MENESES COELHO PEREIRA 
 1329/99 PLURILAR-CONST. DE LAZER E REPARAÇÕES NO LAR, LD.ª 
 1621/99 MANUEL PEREIRA OLIVEIRA 
 1693/99 ANTÓNIO NUNES ESCUDEIRO 
 94/2000 MANUEL CLARO ALVES 
 535/2000 FERNANDO FARIA LOPES 
 561/2000 ADELINO JESUS RODRIGUES 
 587/2000 ANTOINE CHRISTIAN ROSÁRIO 
 1182/2000 ANTÓNIO MANUEL VENDA RODRIGUES 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO N.º S: 

INF. 22/97 MARIA BRANCA CHAVES S.P.S. BYRNE 
INF. 179/99 JOSÉ GIL CARREIRA PEDRO 
INF. 18/2000 ARNALDO DAS NEVES JAULINO 
INF.120/2000 ELISABETE DE FONSECA RINO HENRIQUES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO N.º S: 

 42/78 MARIA DE JESUS MENINO 
 12/97 IMOBILIÁRIA MEMORIENSE, LD.ª 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
LOTEAMENTO 

 INF.1/2000 MARIA MANUELA COSTA SANTOS CARRIÇO PORTUGAL 
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PONTO NÚMERO CINCO 

T 178/2000 CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO 
DESTINADO À CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DUM 
PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA 
VIATURAS LIGEIRAS, CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 
PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE LEIRIA E 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNEL DA ZONA 
CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

T 163/99 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA ESTAÇÃO, SISMARIA, 
MARRAZES - ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DE 
PROPOSTAS 

T 31/99 REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 
INTEGRADO DE BAROSA - BAROSA - INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO R2 EM VALE DA BAJOUCA 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURA (ENTRADA 
1999/25269) - JÚLIO COELHO FERNANDES 

PONTO NÚMERO SETE 

- PROCESSO DE INQUÉRITO MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA TOMADA EM SUA REUNIÃO DE 3 DE JUNHIO DE 
1998, NA SEQUÊNCIA DA QUEIXA APRESENTADA PELO SR. LUÍS MANUEL 
MARQUES VIEIRA, AO QUAL FOI APENSADO O PROCESSO DE INQUÉRITO 
MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
TOMADA EM SUA REUNIÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998, NA SEQUÊNCIA DAS 
DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA SR.ª MARIA JOÃO SILVA PEREIRA NO 
PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 32/98 E DAS DECLARAÇÕES 
PRESTADAS EPLO SR. NELSON TINO FERREIRA CARLOS NOS PROCESSOS DE 
CONTRA-ORDENAÇÃO N.ºS 108/98, 204/98 E 206/98 

PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 
- ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE TERRADO CATIVOS NO MERCADO DE VENDA POR 
GROSSO DO FALCÃO (TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADO E AFINS - QUINTAS-
FEIRAS) 

- PUBLICIDADE - NOVILEI - SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - ALBERTO GONÇALVES SABINO 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA AMARELA - PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E 
AMIGOS DA ESCOLA N.º 2 DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - SUBSÍDIO 
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- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO ONZE 

- TOPONÍMIA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- TAÇA SNICKERS 2001 - APOIO 
- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL 
- PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO 

PONTO NÚMERO TREZE 

- TOLERÂNCIA DE PONTO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- APOIO PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 
- APOIO PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA MALA POSTA - INDEMNIZAÇÃO 

** 
N.º3151/00 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHE ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

O Senhor Luís António Pereira Faustino Dias da Silva  veio colocar o 
problema com que se debatem os seus pais, residentes em Rua 302 (rua atrás da Eira), n.º 
100, Vidigal de Cima, Pousos designadamente a questão do acesso à propriedade dos pais, 
que está a ser impedida por parte de vizinhos, quer porque ocupam permanentemente o 
acesso com viaturas quer com a construção de um muro. O acesso, que antes tinha cerca 
de 3,20 m agora só tem 1,20 m. A rua não pôde ser pavimentada porque os proprietários 
não tiraram as viaturas. 

Está a ser construída uma moradia sem licença. É feita aos fins de semana. Tem 
água e luz e não sabe como. 

Recorreu à Procuradoria Geral da República. O Ministério Público, como a casa 
e o muro são ilegais, aplicou-lhes coimas e informaram que o muro seria demolido. 

Vem pedir a intervenção da Câmara para, no âmbito das suas competências, o 
ajudar a resolver a situação. 

A Senhora Presidente afirmou que iria lá enviar a f iscalização e que a 
Câmara Municipal actuaria para repor a legalidade. 

** 
Os Senhores Ezequiel Faustino Fonseca Gonçalo e Vitor Manuel Serrano de 

Oliveira  vieram expor o problema do Senhor Ezequiel Faustino Fonseca Gonçalo que 
pretende construir uma moradia numa sua propriedade em Ponte da Pedra, mas está 
impedido de o fazer porque se encontra localizado em zona da RAN e da REN. 

A Senhora Presidente afirmou que deve aguardar o pr ocesso de Revisão 
do Plano Director Municipal de Leiria. 

** 
A Senhora D. Agostinha Rega Moita Vieira  comprou uma fracção no Lote 9 da 

Urbanização da Quinta da Maligueira, freguesia de Marrazes, com garagem. 
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No entanto o acesso à garagem não é fácil. 
Pela Câmara Municipal foi informada de que, tal com o o assunto é 

apresentado, se trata de questão entre particulares , pelo que deve tratar da mesma 
em sede própria. 

** 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
N.º 3152/00 O Senhor Vereador ACÁCIO DE SOUSA perguntou se os estabelecimentos 
comerciais das áreas sujeitas a alterações das regras de estacionamento têm direito à 
isenção do pagamento das taxas de estacionamento. 

A Senhora Presidente informou que a isenção é apena s para as instituições 
de utilidade pública ou para as pessoas colectivas de direito público. 

** 
N.º 3153/00 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA informou que a passadeira de 
peões, junto às escadas do antigo Mercado de Santana, é uma armadilha, tendo já lá havido 
atropelamentos e carros batidos. 

Recomenda por isso que seja provisoriamente recolocada, enquanto durarem as 
obras. 

Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA  foi ainda apresentado o caso da 
dificuldade de circulação de peões em frente da fachada do edifício da Caixa Geral de 
Depósitos porque, com a supressão dos passeios para as obras, os automobilistas estão a 
estacionar no local de passagem dos peões. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho afirmou q ue já estão a ser 
tomadas  as medidas necessárias para repor a circul ação de peões em condições de 
segurança. 

** 
N.º 3154/00 O Senhor Vereador RAUL CASTRO perguntou se já havia os elementos 
pedidos anteriormente sobre as contas do MIMO-Museu da Imagem em Movimento. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que j á tinha com ele os 
elementos para entregar na reunião. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO  afirmou que continua em obras a "casa 
desalinhada" na Maceira e pretende saber se já se comunicou ao Ministério Público. 

O Senhor Director do Departamento de Obras Particul ares, Senhor Eng.º 
António Costa, informou que já foi feita a particip ação ao Ministério Público. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO  disse também que a fábrica na Maceirinha 
foi embargada mas já está feita. 

O Senhor Vereador RAUL CASTRO  disse que relativamente ao muro e ao 
aterro nos Pousos o vizinho já desenvolveu iniciativas junto da Câmara. 

Em 17 de Outubro p.p. veio cá à Câmara, tendo-lhe sido dito por um funcionário 
da fiscalização que ainda não tinha chegado a sua vez. 

Entretanto constatou-se que o número do Alvará constante no Aviso da Obra 
estava errado e que pertencia a um processo da Maceira, o que é bastante estranho. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que despachou o 
processo ao Departamento de Obras Particulares a fi m de lhe elaborarem um relatório 
sobre o assunto. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 
N.º 3155/00 PROCº Nº 3602/76 - (fl. - ) 

De ARLINDO PEREIRA DA SILVA,  residente na Rua Professor Abílio Alves de 
Brito, freguesia de Pousos, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 5681, de 
05/06/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido delibera, por u nanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de alteração de um barracão destinado a armazém de recolha de 
materiais para a construção civil e a criação de um  bloco de escritórios, situado na 
Rua da Fontaínha, freguesia de Pousos, ao abrigo do  disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 17/05/2000, transmitida através do ofício  n.º 5681, de 05/06/2000, desta 
Câmara Municipal. 

** 
N.º 3156/00 PROCº Nº 2157/85 - (fl - 64) 

De CARLOS ALBERTO NOGUEIRA PIRES, residente na Rua Adelaide 
Pedrosa Sousa, n.º 1, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito numa moradia, situada no lugar e freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, devendo apresentar projecto s de especialidade no prazo de 
180 dias. 

** 
N.º 3157/00 PROCº Nº 1376/97 - (fl - 712) 

De REIS & TORCATO – CONSTRUTORES LDA, com sede na Rua Padre 
Marques Oliveira, n.º 37 – Ulmeiro, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao 
projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num conjunto habitacional, situado em 
Vale da Fonte, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
conjunto habitacional acima referido, devendo apres entar projectos de especialidade 
relativos às alterações, no prazo de 180 dias.  

** 
N.º 3158/00 PROCº Nº 109/98 - (fl - 172) 

De MADEILENA – MADEIRAS LDA, com sede na Estrada da Carreira de Tiro – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de ampliação a levar a efeito num armazém, situado no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de ampliação a levar a efeito no 
armazém acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar documento comprovativo de legitimida de actualizado, dado 
que os presentes no processo se encontram fora de v alidade; 

2.º apresentar planta à escala 1/1000 elaborada sob re base cartográfica 
actualizada, com a totalidade da propriedade devida mente delimitada; 

3.º esclarecer quanto ao cumprimento do disposto na  alínea c) do art.º 49º 
do Regulamento do Plano Director Municipal, relativ amente à área de solo 
impermeabilizado que não deve ser superior a 80%, d evendo compatibilizar-se com o 
estudo de tráfego; 

4.º garantir a ventilação dos wc interiores, de aco rdo com o disposto no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de segurança contra incêndios, face ao par ecer emitido pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros, devendo ainda cumprir com o indicado no parecer emitido 
pela Cenel – Electricidade do Centro S.A.. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, dos p areceres emitidos 
pelas entidades acima referidas. 

** 
N.º 3159/00 PROCº Nº 65/99 - (fl - 347) 

De CONSTRUÇÕES CARVALHEIRO & OLIVEIRA LDA, com sede na Rua da 
Fonte, n.º 89 – Touria, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num estabelecimento comercial, localizado no r/chão esq.º de um 
bloco misto sito no Lote 8 – S. Romão, freguesia de Pousos, para instalação de 
estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
estabelecimento acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 
1.1 projecto de segurança contra riscos de incêndio , para consulta ao 

Serviço Nacional de Bombeiros; 
1.2 projecto de instalações electromecânicas, para a exaustão dos fumos 

da cozinha; 
1.3 projecto de isolamento acústico. 

** 
N.º 3160/00 PROCº Nº 95/99 - (fl - 181) 

De MARTINS & GAMEIRO LDA, com sede na Avenida Marquês de Pombal, 
Lote 4 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura 
de uma moradia em banda e muros, a levar a efeito no Lote 35 – S. Romão, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/2000 delibera, por 
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unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do autor d o projecto de 
arquitectura, de acordo com o anexo IV da Portaria n.º 1115-A/94, de 15 de Dezembro, 
referindo o cumprimento do alvará de loteamento; 

2.º apresentar corte CD compatível com as plantas a presentadas, 
relativamente às escadas; 

3.º cumprir com o art.º 1360º do Código Civil, nome adamente quanto às 
escadas exteriores junto ao limite da propriedade ( apresentar elementos gráficos 
rectificados); 

4.º requerer o licenciamento no prazo de 180 dias; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, antes do licenciamento definitivo, deverá 
verificar-se a emissão do aditamento ao alvará de l oteamento (Lot. 2/96), a que se 
refere a deliberação de Câmara de 21/06/2000. 

** 
N.º 3161/00 PROCº Nº 455/99 - (fl - 209) 

De PAULO JORGE MENESES COELHO PEREIRA, residente na Rua das 
Olhalvas, Lote 3 – 4.ºB – Edifício Europa, freguesia de Leiria, acompanhado de uma 
informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, 
comunicando que, foi verificado lapso na medição da área referente à moradia a levar a 
efeito no Lote 32 – S. Romão, freguesia de Pousos, tendo por conseguinte sido cobrado a 
mais 300m2 aquando da emissão do alvará de licença de construção, pelo que se propõe 
que ao requerente seja restituída a importância de 34.500$00, respeitante ao excesso de 
área cobrada. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela 1.ª Repartição de Apoio ao Departamen to Técnico de Obras em 
18/12/2000 delibera, por unanimidade, autorizar a r estituição ao requerente da 
importância no valor de 34.500$00, referente ao exc esso de área cobrada, aquando da 
emissão do alvará de licença de construção. 

** 
N.º 3162/00 PROCº Nº 1329/99 - (fl. - 39) 

De PLURILAR - CONSTRUÇÕES DE LASER E REPARAÇÕES NO LAR , LD.ª 
e MANUEL JOSÉ JORGE, com sede no Largo Camilo Castelo Branco, n.º 1-A, freguesia de 
Leiria, referente ao projecto de arquitectura de dois pavilhões, a levar a efeito em Andrinos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados delibera, por 
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unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º não apresentou documento de posse (certidão da Conservatória do 
Registo Predial), relativo à propriedade a que corr esponde a matriz n.º 4704; 

2.º a construção proposta não está devidamente adap tada à topografia do 
terreno; 

3.º não consta no projecto a indicação das zonas a impermeabilizar, não 
cumprindo assim com o previsto na alínea c) do n.º 4 do art.º 49º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

4.º o proposto colide com uma via Municipal propost a (em PDM) para este 
local, e ainda com a rede estruturante urbana propo sta no estudo de tráfego 
encomendado pela Câmara à Universidade de Coimbra, pelo que, só poderá ser dado 
um parecer final sobre o assunto, quando for defini do o traçado definitivo desta via. 

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

** 
N.º 3163/00 PROCº Nº 1621/99 - (fl - 18) 

De MANUEL PEREIRA OLIVEIRA, residente no Largo Cândido dos Reis, A, 
freguesia de Leiria, referente à regularização de um estabelecimento de restauração e 
bebidas face à nova legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 168/97, de 4 de Julho), situado no 
local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, face à comu nicação do Instituto 
Português do Património Arquitectónico e concordand o com a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 14/12/20 00 delibera, por unanimidade, 
aprovar a regularização do estabelecimento face à l egislação acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de isolamento acústico; 

3.º apresentar estimativa de custo e calendarização , relativamente aos 
trabalhos a efectuar. 

** 
N.º 3164/00 PROCº Nº 1693/99 - (fl – 103, 104, 105)  

De ANTÓNIO NUNES ESCUDEIRO, acompanhado de uma informação prestada 
pelos Serviços de Fiscalização, acerca dos trabalhos referentes à construção dos muros de 
suporte na Rua Poeta José Marques da Cruz, Lote 101 – Cruz d’ Areia, freguesia de Leiria, 
de que é proprietário o Senhor António Nunes Escudeiro, residente na Rua do Município, 
Lote H – 2.º A, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, tomou conhecimento do teor da referida in formação e, dado 
tratar-se de uma situação urgente, delibera por una nimidade, abrigo do n.º 3 do art.º 
68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar  o despacho da Sr.ª Presidente 
datado de 14/12/2000, que orden a a notificação à Firma Mateus & Andrade – 
Construções, Ld.ª, na qualidade de responsável pela  execução da obra, ao Sr. António 
Nunes Escudeiro, na qualidade de proprietário da ob ra e, ao Sr. Paulo José de 
Almeida Costa, na qualidade de técnico responsável pela direcção técnica da obra, 
para de imediato procederem às diligências no senti do de: 

1.º ser efectuado o escoramento dos muros confinant es, utilizando os 
meios adequados para o efeito, por forma a garantir  a sua integridade;  

2.º ser vedado o livre acesso ao local da obra e, t omarem as medidas 
necessárias de modo a ser garantida a segurança púb lica e dos prédios vizinhos no 
decurso das obras de construção, licenciadas atravé s do processo de obras n.º 
1693/99. 

Mais delibera informar que, ao abrigo do disposto n a alínea a) do n.º 1 do 
art.º 103º do Código do Procedimento Administrativo  aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de 
Janeiro, não há lugar à audiência dos interessados,  por se considerar urgente a 
decisão tomada. 

** 
N.º 3165/00 PROCº Nº 94/2000 - (fl - 261) 

De MANUEL CLARO ALVES, residente na Rua 11 de Dezembro, n.º 88 – Serra 
do Porto de Urso, freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações de um edifício de habitação e comércio, a levar a efeito em Cova Redonda, 
freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações do edifício acima 
referido, devendo apresentar projectos de especiali dade relativamente às alterações, 
no prazo de 180 dias. 

** 
N.º 3166/00 PROCº Nº 535/2000 - (fl - 33) 

De FERNANDO FARIA LOPES, residente na Rua Professor Abílio Alves de 
Brito, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto 
habitacional, anexos e muros, a levar a efeito na Rua do Castanhal, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional, anexos e 
muros acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º reformular a implantação do conjunto, de forma a garantir um 
correcto enquadramento urbanístico, devendo nomeada mente prever: 

1.1 cota de soleira do r/chão da fracção no topo Su l ao nível da cota do 
ponto médio da frente confinante com o arruamento; 

1.2 cave da fracção no topo Norte totalmente enterr ada; 
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1.3 inclinação do arruamento interior não superior a 15%, de acordo com o 
n.º 4 do art.º 46º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à 
acessibilidade para combate a incêndios; 

2.º ceder uma faixa de terreno para alargamento do arruamento, 
estacionamento e execução de passeio, de acordo com  os elementos gráficos 
apresentados; 

3.º apresentar planta de implantação com indicação e quantificação dos 
espaços cedidos; 

4.º prever boca de incêndio de acordo com o art.º 4 7º do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro; 

5.º garantir a ventilação de instalações sanitárias  interiores; 
6.º garantir o cumprimento dos art.ºs 110º e 112º d o Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia e secção de condutas de 
evacuação de fumos e gases; 

7.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado; 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização, 
deverá verificar-se a pavimentação do alargamento a o arruamento e dos 
estacionamentos, assim como a execução do passeio. 

** 
N.º 3167/00 PROCº Nº 561/2000 - (fl. - ) 

De ADELINO JESUS RODRIGUES, residente na Rua Machado Santos, n.º 9, 
freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 11200, de 08/11/2000, 
desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em Marinheiros, freguesia de 
Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
25/10/2000, transmitida através do ofício n.º 11200 , de 08/11/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 
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N.º 3168/00 PROCº Nº 587/2000 - (fl - 29) 

De ANTOINE CHRISTIAN DO ROSÁRIO, residente na Rua Carlos J. Moreira, 
n.º 16, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto 
habitacional e muros de vedação, a levar a efeito em Moinhos da Barosa, freguesia de 
Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional e muros 
acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar documento comprovativo quanto à regu larização do 
processo, face à comunicação da REFER (da qual deve rá ser dado conhecimento ao 
requerente); 

2.º reformular a configuração do muro na zona do ga veto, de modo a 
garantir o acompanhamento da curvatura do passeio; 

3.º ceder ao domínio público a área de passeios, es tacionamentos e 
alargamento aos arruamentos; 

4.º apresentar planta de cedências com indicação e quantificação dos 
espaços cedidos; 

5.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto aos espaços cedidos; 

6.º reformular o alinhamento das construções propos tas de forma a 
garantir um alinhamento homogéneo, relativamente ao  eixo do arruamento confinante 
a Poente; 

7.º reformular a configuração das escadas de modo a  não prever degraus 
nos patamares; 

8.º apresentar  duas colecções do projecto de arquitectura devidame nte 
rectificado; 

9.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 

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

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização, 
deverá verificar-se a execução de passeios, pavimen tação dos estacionamentos e do 
alargamento dos arruamentos, devendo utilizar mater iais semelhantes aos existentes 
no local. 

Na altura da discussão e votação deste processo o S enhor Vereador Eng.º 
Fernando Carvalho não esteve presente. 

** 
N.º 3169/00 PROCº Nº 1182/2000 - (fl - 24) 

De ANTÓNIO MANUEL VENDA RODRIGUES, residente na Rua do Vale 
Dianteiro, n.º 123 – Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de uma moradia unifamiliar a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma 
propriedade situada na Rua Vale Dianteiro - Pinheiros, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno que permita o futuro  alargamento do 
arruamento para 6 metros e, execução de passeio com  1,5 metros (4,5 metros a partir 
do eixo da via); 

2.º apresentar planta 1/200 com a delimitação e ind icação das áreas 
cedidas; 

3.º apresentar Certidão da Conservatória do Registo  Predial da parcela 
destacada, rectificada quanto à área cedida e com ó nus de não fraccionamento 
devidamente averbado; 

4.º apresentar plantas de localização e implantação  reformuladas, de 
forma a garantir um afastamento de 17,5 metros, med idos da parte mais avançada da 
moradia (alpendre) ao eixo do arruamento confinante ; 

5 - garantir o cumprimento dos artigos 110º e 112º do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente à independên cia e secção das condutas de 
evacuação de fumos; 

6.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 
rectificado; 

7.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização, 
deverá verificar-se a pavimentação do alargamento a o arruamento, assim como a 
execução do passeio. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 
N.º 3170/00 INF. Nº 22/97 - (fl. - 80) 

De MARIA BRANCA CHAVES SILVA P. SOUSA BYRNE, residente na Avenida 
Poeta Mistral, n.º 4 – 6.ºC - Lisboa, referente ao pedido de viabilidade de construção de um 
edifício habitacional e comercial, a levar a efeito na Avenida Dr. José Jardim / D. Manuel de 
Magalhães Pessoa, freguesia de Leiria. 

Na sequência do parecer emitido pela Direcção Regio nal de Educação do 
Centro, bem como deliberação tomada em reunião de 0 1/03/2000, a Câmara, 
concordando com a informação prestada pelo Departam ento de Obras Particulares 
em 14/12/2000, delibera, por unanimidade, viabiliza r a pretensão, pelo prazo de um 
ano, nos termos do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 445 /91, de 20 Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro,  condicionada ao 
cumprimento do seguinte: 

1.º a solução a apresentar não poderá exceder o índ ice máximo de 2,5; 
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2.º aceita-se a cércea de três pisos para a Avenida  Dr. José Jardim, 
devendo a altura dos mesmos reduzir-se ao mínimo ne cessário, de acordo com o art.º 
65º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2.1 aceita-se a cércea proposta a Rua D. Manuel Mag alhães Pessoa, não 
devendo a mesma exceder a altura dos edifícios exis tentes na mesma, devendo na 
transição para a Avenida Dr. José Jardim, a constru ção manter a cércea indicada para 
este arruamento, alinhando pela fachada tardoz das construções actualmente 
existentes na mesma; 

3.º garantir o cumprimento do art.º 73º do RGEU a e ventuais vãos 
existentes no confinante da Rua D. Manuel Magalhães  Pessoa; 

4.º garantir o alinhamento da fachada tardoz pelo e difício confinante da 
Rua D. Manuel de Magalhães Pessoa e, sem que a empe na exceda 15m de 
profundidade; 

5.º garantir o alinhamento definido pelas construçõ es existentes em 
ambas as vias; 

6.º garantir que o acesso à cave seja efectuado de nível com a rua dentro 
do lote da construção; 

7.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urba nas e Regulamento do Plano 
Director Municipal; 

8.º o projecto a apresentar carecerá ainda de parec er a emitir pela 
Direcção Regional de Educação do Centro.  

** 
N.º 3171/00 INF. Nº 179/99 - (fl. - 41) 

De JOSÉ GIL CARREIRA PEDRO,  residente na Rua da Eira Velha, n.º 67 – 
Vidigal, freguesia de Pousos, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 10302, de 
16/10/2000, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de uma moradia, a levar a  efeito em Casal dos Matos, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto nas alín eas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
20/09/2000, transmitida através do ofício n.º 10302 , de 16/10/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 
N.º 3172/00 INF. Nº 18/2000 - (fl. - 39) 

De ARNALDO DAS NEVES JAULINO, residente na Rua dos Parceiros, n.º 300, 
freguesia de Parceiros, acompanhado de uma informação da 1.ª Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 11097, de 02/11/2000, 
desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um bloco misto, a leva r a efeito no lugar e freguesia de 
Monte Real, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
18/10/2000, transmitida através do ofício n.º 11097 , de 02/11/2000, desta Câmara 
Municipal. 

** 
N.º 3173/00 INF. Nº 120/2000 - (fl. - 7) 

De ELISABETE DA FONSECA RINO HENRIQUES, residente na Rua Paulo VI 
– Casa Rino, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de construção de um 
edifício, a levar a efeito em Vale Mocho, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/12/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade , notificar o requerente nos termos dos artigos 100º  e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do pedido de informação prévia relativamen te à construção de um 
edifício no local acima indicado e, numa zona defin ida no Plano Director Municipal 
como Áreas Habitacionais ou Residenciais. 

O local em causa encontra-se ainda inserido na zona  de intervenção do 
Plano de Pormenor de Leiria Norte, que se encontra em elaboração. 

1.º analisado o pedido e face ao parecer emitido pe lo Gabinete do Plano 
de Pormenor de Leiria Norte acima referido, verific a-se que o proposto não se 
enquadra no âmbito dos estudos do plano em causa, j á que para o local se encontra 
previsto equipamento; 

2.º parte da propriedade interfere ainda com uma vi a integrada na rede 
viária principal projectada face ao previsto no Reg ulamento do PDM; 

3.º o pedido não se encontra ainda correctamente in struído, de acordo 
com o disposto na Portaria n.º 1115-B/94 de 15 de D ezembro, já que não é indicada a 
cércea proposta. 

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

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 
N.º 3174/00 PROCº LOT. Nº 42/78 (fl. 184) 

De Maria de Jesus Menino, acompanhado de um requerimento de RUI MANUEL 
FERREIRA DO CASAL , o cancelamento da Garantia Bancária apresentada uma vez que 
pretende a anulação do pedido de alteração de uso para o lote 5 do loteamento sito em 
Marrazes e de que é proprietário. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 18.12.2000 delibera  por unanimidade, considerar 
anulado o pedido de alteração de finalidade requeri do para o lote 5 do loteamento em 
causa e autorizar o cancelamento da Garantia Bancár ia nº 219/2000-S de BPN-Banco 
Português de Negócios SA no valor de Esc. 816.455$0 0. 

** 
N.º 3175/00 PROCº LOT. Nº 12/97 (fl. 693) 

De IMOBILIÁRIA MEMORIENSE LDª E OUTROS,  com sede na Avª Marquês de 
Pombal, Edifício Arcadas nº 15, 1º Esc. 1 em Leiria, requerendo a aprovação de um 
ajustamento ao loteamento sito na Qt.ª do Taborda, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 19.12.2000 delibera  por unanimidade , aprovar o 
ajustamento dos acessos às garagens dos lotes das m oradias isoladas no loteamento 
em causa, pelo ponto de cota mais favorável. 

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 
N.º 3176/00 PROCº INF. Nº 1/2000 (fl.26) 

De MARIA MANUEL DA COSTA S. C. PORTUGAL,  residente na R. Francisco 
Pereira da Silva, 38 em Leiria, acompanhado de novos elementos apresentados pela 
requerente, de modo a dar cumprimento à deliberação camarária de 14.6.2000 sobre o 
pedido de viabilidade para uma propriedade sita na R. Francisco Pereira da Silva em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 19.12.2000 delibera  por unanimidade, admitir a 
pretensão apresentada em 16.8.2000, atendendo à dim inuição do número de fracções, 
sendo no entanto de prever uma outra solução para o  espaço urbano, para que se 
possa cumprir com o Artº 7.º-A do Decreto-Lei nº 44 8/91 de 29 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95 de 28 de D ezembro, passando a 
possibilidade de construção pela alteração ao lotea mento (Lot.59/80) e do desenho 
urbano da revisão do Plano do Casal do Guerra. 

A solução urbana é praticamente a mesma e, sendo um a situação de 
impasse numa área de habitação, não se tem em consi deração que o prolongamento 
do arruamento proposto até à R. D. José Alves Corre ia da Silva é uma hipótese 
remota, uma vez que se trata de uma área perfeitame nte consolidada. 

Assim, a solução de impasse deverá passar por um re desenho das áreas 
de cedências conjuntamente com o espaço público que  serve o terreno, 
proporcionando uma bolsa de retorno com dimensões, acessos e espaços verdes 
adequados, para as construções existentes e a propo r. 

** 

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 CINCO 

N.º 3177/00 CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO 
DESTINADO À CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DUM PARQUE 
PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS  LIGEIRAS, 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE  NA CIDADE DE 
LEIRIA E ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNE L DA ZONA 
CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA (DOM) T – 178/2000 

Presente o processo respeitante ao concurso em epígrafe, acompanhado da 
informação n.º 157/2000 de 30/11/2000 dos Serviços da Divisão Jurídica sobre a viabilidade 
de apresentação dos documentos a que se refere o ponto 15.1.3 do artº. 15 (documentos de 
habilitação de concorrentes) e descritas nas alíneas c), f), g) e h) do n.º 1 do artº 55 do 
Decreto lei n.º 59/99 de 02 de março por uma declaração sob juramento da não verificação 
das situações descritas. 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com a informação 
da Divisão Jurídica delibera, por unanimidade, mant er a exigência da apresentação 
dos documentos constantes das alíneas c), f), g) e h) do n.º 1 do art.º 55 do D.L. 59/99 
de 02 de Março, e tal como se encontra no ponto 15. 1.3 do art.º 15 do Programa de 
Concurso. 

Mais delibera e de acordo com o estipulado no n.º 3  do art.º 3.º do 
programe de Concurso mandar publicar aviso dos escl arecimentos prestados e dar 
conhecimento aos interessados. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA ESTAÇÃO - MARRAZES (DOM)  T – 163/99 
N.º 3178/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada. 

Tendo por base a Acta do Acto Público de Abertura das Propostas e o relatório 
relativo à avaliação da capacidade  financeira e económica e da capacidade técnica, ambos 
elaborados pela Comissão de Abertura, conclui –se que dos treze concorrentes presentes 
ao concurso foram admitidos onze. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de  Preços, com um 
preço base de 76.000.000$00 e com um prazo máximo de execução de 8 meses. 

Quanto ao critério de apreciação das propostas para adjudicação da empreitada 
é o da proposta economicamente mais vantajosa implicando a  ponderação dos 
seguintes factores, por ordem decrescente de import ância  e numa escala de 0 a 20 
valores: 

  A) Preço       50 %     10 Valores  

  B) Valor Técnico da Proposta  30 %       6 Valore s 

  C) Prazo de execução   20 %       4 Valores 

   Total     100%     20 Valores  
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Conferidas as  propostas  verifica-se que em algumas delas apresentam alguns 
lapsos nas listas de preços unitários, a saber: 

Cimalha – Construções da Batalha, Ld.ª no artigo 1.3 – Faixas de rodagem, 
refere 11.203 m2, quando o correcto são 11.203,3 m2; 

Matos & Neves, Ld.ª  no artigo 4.8,  apresenta 915,15 ml  quando deveriam ser 
915,50 ml; 

Construções Cunha dos Anjos, Ld.ª  no artigo 1.3 – Faixas de rodagem, refere 
11.230,3 m2, quando o correcto são 11.203,3 m2; 

Pinto & Brás, Ld.ª no artigo 1.1.3 do capítulo de Rede de Águas Residuais, 
apresenta 20 m3, quando deveriam ser 1023,03 m3 

Em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 76.º do Dec.-Lei 59/99 de 2 
de Março foram as propostas destes concorrentes corrigidas, passando as mesmas a ter os 
seguintes valores: 

Cimalha – Construções da Batalha, Ld.ª ............. ............................... 83.272.140$00 + IVA 
Matos & Neves, Ld.ª ................................ ............................................. 70.448.583$00 + IVA 

Construções Cunha dos Anjos, Ld.ª.................. ................................. 74.335.915$00 + IVA 

Pinto & Brás, Ld.ª ................................. .............................................. 153.235.297$00 + IVA 
Assim, temos que: 

Os valores das propostas  estão compreendidos entre  os 59.940.630$00 e os 
153.235.297$00  

Todos os concorrentes apresentam proposta para a realização da empreitada 
para um prazo  de  8 meses  com excepção  do concorrente CONSTRUTORA DO LENA, 
S.A. que apresenta 4 meses . 

Seguidamente e tendo em conta o critério de adjudic ação definido para 
este concurso, passou-se à análise dos factores que  compõem o referido critério. 
Refira-se que na análise do factor Valor técnico da  proposta, foram considerados os 
subfactores Plano de Trabalhos, Plano de Mão–de-obr a / Plano de Equipamento e 
Memória Descritiva com as ponderações de 50%, 30% e  20% respectivamente. 

A classificação  obtida por  cada concorrente  e respectiva proposta é a seguinte: 

 Preço Valor  Prazo   Total 
  Técnico 

CONSTRUÇÕES J.J.R.FILHOS, LDA 6,35 4,50 2,00 12,85 

CIMALHA-CONST. DA BATALHA, LDA 7,20 3,00 2,00 12,20  

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA  7,50 3,00 2,00 12,50  

MATOS & NEVES, LDA 8,51 3,45 2,00 13,96 

CONST. VIEIRA MENDES, LDA 7,38 3,00  2,00 12,38 

CONST. CUNHA DOS ANJOS, LDA 8,06 3,30 2,00 13,36 

PINTO & BRÁS, LDA 3,91 3,00 2,00 8,91 

CONSTRUTORA DO LENA S.A 7,51 3,93 4,00 15,44 
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ANTÓNIO EMILIO GOMES, LDA 7,67 3,75 2,00 13,42 

FRANCISCO C. JOSÉ, LDA 6,94 3,00 2,00 11,94 

CIVILVIAS-CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA 10,00 3,00 2,00 15 ,00 

Face aos resultados apurados esta comissão entende que há duas 
situações possíveis de opção por parte do dono da o bra, a saber: 

1.º - Execução da presente empreitada num prazo de 4 meses  

Nesta situação a adjudicação deve ser feita ao conc orrente 
CONSTRUTORA DO LENA S.A, pelo valor da  sua propost a no montante de escudos 
79.800.255$00+IVA. 

2.º - Execução da presente empreitada  num prazo de  8 meses , que é o 
prazo máximo estabelecido neste concurso. 

Nesta situação a adjudicação poderá ser feita ao co ncorrente CIVILVIAS-
CONSTRUÇÃO E VIAS, LDA, pelo valor da sua proposta no montante de escudos 
59.940.630$00+IVA. 

Mais se propõe proceder à audiência prévia dos conc orrentes  conforme 
previsto no n.º 1 e n.º 2 do art.º 101º do Dec.-Lei  59/99. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade com o 
constante no Relatório da Comissão de Análise de Pr opostas delibera, por 
unanimidade, adjudicar a obra à firma Cilvivias-Con strução e Vias, Ld.ª, pelo valor da 
sua proposta no montante 59.940.630$00 + IVA.  

Mais delibera proceder à audiência prévia dos conco rrentes conforme 
previsto no n.º 1 e n.º 2 do art.º 101º do Dec.-Lei  59/99, de 02 de Março. 

** 
REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO IN TEGRADO DA 
BAROSA – BAROSA (DOM) T - 31/99 
N.º 3179/00 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 a 
preços de proposta no valor de 648.600$00, trabalhos a mais a preços acordados no valor 
de 8.184.072$00 e trabalhos a menos no valor de 1.435.430$00 na empreitada supra, o que 
irão onerar o custo da obra em 7.397.242$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s de proposta no valor de 
648.600$00, trabalhos a mais a preços acordados no valor de 8.184.072$00 e trabalhos 
a menos no valor de 1.435.430$00 na empreitada supr a, o que irá onerar o custo da 
obra em 7.397.242$00, devendo dar-se conhecimento à  firma J. CARREIRA SOARES, 
CONSTRUÇÕES, S.A. 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO 
R2 EM VALE DA BAJOUCA (DA-47) 

N.º 3180/00 Presente o ofício n.º 7892, da 05 de Dezembro de 2000, dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria , remetendo à Câmara Municipal cópia 
de parte da acta n.º 39/00, da reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de 
Novembro de 2000, relativa à aquisição do terreno em epígrafe. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a deliberação 
do Conselho de Administração dos Serviços Municipal izados de Água e Saneamento 
de Leiria, tomada em sua reunião de 23 de Novembro de 2000 delibera, por 
unanimidade: 

1- Adquirir por compra, por via do direito privado e pelo valor de 
5.037.500$00 (cinco milhões, trinta e sete mil e qu inhentos escudos) a 
MARIA NATÉRCIA DOS SANTOS DOMINGUES, casada com Man uel da 
Silva Morgado, residente na Rua do Marco, no lugar de Vale da Bajouca, 
freguesia de Bajouca, concelho de Leiria, uma parce la de terreno com a 
área de 403 m 2 que  destaca ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 7 do 
artigo 11.º do Código de Expropriações, aprovado pe la Lei n.º 168/99, de 
18 de Setembro, do prédio inscrito na matriz predia l rústica da freguesia 
de Monte Redondo, sob o número 9103 e descrito na 2 .ª Conservatória 
do Registo Predial de Leiria sob o número 2117, sit o em Vale da 
Bajouca, freguesia de Bajouca, concelho de Leiria, com a área de 6.403 
m2, constituído por terra de semeadura com oliveiras e árvores de fruto, 
confrontando do Norte com Caminho, do Sul com Serve ntia, do 
Nascente com Limite do Concelho e do Poente com Joa quim Marques. 
A parcela a destacar como prédio distinto devidamen te demarcado, fica 
a confrontar do Norte com Caminho, do Sul com Maria  Natércia dos 
Santos Domingues e do Poente com Joaquim Marques; 

2- Que na escritura pública de aquisição deve també m constar: 
2.1- Que seja executado um muro de vedação no limit e do terreno 

com a altura de 1,50 m acima do solo rematado na pa rte superior 
com uma rede de vedação metálica; 

2.2- Que sejam executados gratuitamente três ramais  domiciliários de 
água, um para a habitação da vendedora e dois a exe cutar 
quando requisitados, com o diâmetro de 1" até à ext ensão 
máxima de 10 metros; 

3- Remeter o processo aos serviços de Património pa ra estes 
diligenciarem a celebração da respectiva escritura pública no 1.º 
Cartório Notarial de Leiria; 

4- Transmitir aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de 
Leiria o teor da presente deliberação. 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 46 de 2000.12.20 
 

.002118-(26)

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATUR A - ENTRADA 
1999/25269 - JÚLIO COELHO FERNANDES (DA-56-1) 
N.º 3181/00 Presente o pedido de indemnização supra referida, decorrente do mau estado 
do pavimento da via pública municipal. Analisado o assunto e com base na informação da 
Divisão Jurídica, concluiu-se que a Câmara Municipal deverá assumir a obrigação de 
indemnizar o requerente no montante global de 10.500$00 (dez mil e quinhentos escudos). 

A Câmara, face à informação delibera, por unanimida de, concordar com a 
informação da Divisão Jurídica e autorizar o pagame nto da indemnização referida 
mediante a apresentação do Título de Registo de Pro priedade. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 
PROCESSO DE INQUÉRITO MANDADO INSTAURAR POR DELIBER AÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA TOMADA EM SUA REUNIÃO DE  3 DE JUNHO DE 
1998, NA SEQUÊNCIA DE QUEIXA APRESENTADA PELO SR. L UÍS MANUEL 
MARQUES VIEIRA, AO QUAL FOI APENSADO O PROCESSO DE INQUÉRITO 
MANDADO INSTAURAR POR DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIP AL DE LEIRIA 
TOMADA EM SUA REUNIÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 1998, NA SEQUÊNCIA DAS 
DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA SRA. MARIA JOÃO SILVA PE REIRA NO 
PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO N.º 32/98 E DAS DECLAR AÇÕES PRESTADAS 
PELO SR. NELSON TINO FERREIRA CARLOS NOS PROCESSOS DE CONTRA-
ORDENAÇÃO N.ºS 108/98, 204/98 E 206/98. 
N.º3182/00 Presentes os Autos do Processo de Inquérito referido em epígrafe, dos quais 
consta, a folhas 707 a 721, o respectivo Relatório Final. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta no sentido 
de a Câmara Municipal concordar com o Relatório Final do Processo de Inquérito elaborado 
pelo Inquiridor, em especial no que respeita às conclusões e à proposta de decisão nele 
apresentadas. 

Apreciados e discutidos o Processo de Inquérito, o respectivo Relatório 
Final e a proposta apresentada pela Senhora Preside nte da Câmara Municipal, a 
Câmara delibera, mediante escrutínio secreto, por u nanimidade, aprovar as 
conclusões formuladas no Relatório Final, o qual se  dá aqui por reproduzido na 
íntegra, concordar com as propostas nele apresentad as pelo Inquiridor do Processo, 
e, em consequência, mandar instaurar procedimento d isciplinar ao funcionário João 
Manuel Miguéis de Freitas Guimarães, Engenheiro Téc nico Civil Especialista 
Principal, e ao funcionário José Pereira Júnior, Pr imeiro Oficial Administrativo na 
situação de aposentado, ambos do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, com 
fundamento naquelas conclusões e ao abrigo do dispo sto no n.º 4 do artigo 87.º do 
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e 
Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 d e Janeiro, porquanto foram 
apurados factos imputados ao funcionário João Manue l Miguéis de Freitas Guimarães 
passíveis de constituir infracções disciplinares no s termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 3.º do mesmo Estatuto Disciplinar, por viola ção dos deveres gerais previstos no 
n.º 3, nas alíneas a), b) e d) do n.º 4 e nos n.ºs 5, 6 e 8 do mesmo artigo 3.º, e por 
desrespeito ao disposto no n.º 3 do artigo 9.º do D ecreto-Lei n.º 323/89, de 26 de 
Setembro, e ao disposto no n.º 1 do artigo 2.º do D ecreto-Lei n.º 413/93, de 23 de 
Dezembro, assim como foram apurados factos imputado s ao funcionário José Pereira 
Júnior passíveis de constituir infracção disciplina r nos termos do disposto no n.º 1 do 
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artigo 3.º daquele Estatuto Disciplinar, por violaç ão dos deveres gerais previstos nas 
alíneas b) e d) do n.º 4 e nos n.ºs 6 e 8 do mesmo artigo 3.º, sendo que a aposentação 
não põe termo à situação do funcionário perante a A dministração, continuando este 
vinculado à função pública e conservando os direito s e deveres que não dependam 
da situação de actividade. 

Mais delibera a Câmara que o presente Processo de I nquérito constitua a 
fase de instrução do Processo Disciplinar, nomeando  sua instrutora a Sr.ª Dr.ª Maria 
Ana Carvalho de Castro Barradas Toledo Rolla. 

Por último, a Câmara delibera, ao abrigo do regime do acesso aos 
documentos administrativos estabelecido na Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, alterada, 
que, atendendo aos factos, informações e documentos  de natureza estritamente 
pessoal constantes do presente Processo de Inquérit o, a consulta do mesmo e a 
emissão de certidão e fotocópias fiquem, desde já, sujeitas a prévio despacho de 
autorização a proferir pela entidade competente, na  sequência de requerimento 
escrito devidamente fundamentado.  

** 
PONTO NÚMERO OITO 
BALANCETE (DSF) 
N.º 3183/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos seis dias do mês de 
Dezembro de 2000, apresentando um total de Disponibilidades de 678.179.089$00 sendo 
de Operações Orçamentais 573.456.214$00 e de Operações de Tesouraria 
104.722.875$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
18.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES (DSF) 
N.º 3184/00 Presente a 18.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 268.040 contos. 

A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
Raul Castro, António Sequeira, Dr. José Alves e Dr.  Acácio de Sousa, eleitos pelo 
Partido Socialista aprovar a referida alteração. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO (DSF) 

N.º 3185/00 Presente a 21.ª alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 174.240 contos. 

A Câmara delibera, por maioria, com a abstenção dos  Senhores Vereadores 
Raul Castro, António Sequeira, Dr. José Alves e Dr.  Acácio de Sousa, eleitos pelo 
Partido Socialista aprovar a referida alteração. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 
ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE TERRADO CATIVOS NO MERCADO  DE VENDA POR 
GROSSO DO FALCÃO (TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADO E AFI NS QUINTAS-FEIRAS) 
(TL-28-3) 
N.º 3186/00 Presente o processo mencionado em epígrafe acompanhado da acta da 
Comissão de Abertura e Análise das Propostas ao Concurso para Atribuição de Lugares de 
Terrado Cativos no Mercado de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, Vestuário, Calçado 
e Afins (5.ªs Feiras), nomeada pela Câmara Municipal em reunião de 00/11/15, a qual é do 
seguinte teor: 

“No dia 15 de Dezembro de 2000, pelas 11.00 horas, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Leiria a Comissão, designada em deliberação N.º 2908/00 tomada em reunião 
da Câmara Municipal de 00/11/15, procedeu ao acto público de abertura das propostas 
apresentadas para o “Concurso para atribuição de lugares de terrado cativos no Mercado 
de Venda por Grosso do Falcão – Têxteis, vestuário, calçado e afins (5.ªs Feiras)”, tendo 
apresentado propostas os seguintes concorrentes: 

1 ANTÓNIO PINHEIRO PINTO 
2 MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 
3 VITAL DA GRAÇA SANTOS BICA 
4 CARLOS MANUEL FERNANDES SIMÕES 
5 CÉLIA MARIA DOS SANTOS PINTO 
6 CARVALHO & FERREIRA RIBEIRO, LDA 
7 JOAQUIM JOSÉ MIRANDA SOARES 
8 JOEL & FERNANDO, LDA 
9 ANTÓNIO SERAFIM FERREIRA MONTEIRO 

10 MORFIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CONFECÇÕES ,LDA 
11 ERCATEX INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA 
12 VESTIRSO INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO, LDA 
13 MANUEL ANTÓNIO CARNEIRO BESSA 
14 ALBINO DA CUNHA ROCHA 
15 SAMIPE INDUSTRIA DE MALHAS E CONFECÇÕES, LDA 
16 ANTÓNIO AUGUSTO MORAIS LOPES 
17 ANTÓNIO JOSÉ FREITAS DA ROCHA 
18 VESTUTI  CONFECÇÕES, LD.ª 
19 ISABEL MARIA DOS SANTOS FERREIRA 
Após a abertura do sobrescrito exterior e feita a conferência dos documentos foi 

a Comissão unânime na decisão de admitir os concorrentes do número 1 ao 18 e excluir o 
concorrente número 19 Isabel Maria dos Santos Ferreira, por não ter apresentado o 
documento exigido na alínea a), do ponto 3.2., do Programa de Concurso e, feitas 
diligências para estabelecer contacto telefónico com vista a ser suprida a falta, tal não foi 
possível. 

Depois de ter sido facultada a intervenção, no acto, aos concorrentes presentes, 
conforme consta do mapa anexo à presente acta, procedeu-se, de imediato, à abertura dos 
sobrescritos contendo a proposta, cujos valores, para cada lugar constam do já referido 
mapa anexo. 

Concluída a abertura a Comissão decidiu admitir todas as propostas, excepto a 
da concorrente excluída na fase de conferência de documentos e foi dada, de novo, 
possibilidade aos presentes de intervir no acto. 

De seguida, a Comissão procedeu, em reservado, à análise das propostas, para 
o que foram seguidos os critérios de preferência indicados na proposta de cada concorrente 
e os mencionados no ponto 5.1. do Programa de Concurso. 
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Concluída a análise, a Comissão decidiu propor a atribuição de um lugar ou de 
um lote aos concorrentes conforme a seguir se indica, pelo valor mais elevado: 

N.º Concorrentes Lugar/Lote Valor da proposta 
1 António Pinheiro Pinto 40/41 850.000$00 
3 Vital da Graça Santos Bica 7 526.000$00 
4 Carlos Manuel Fernandes Simões 18 511.600$00 

18 Vestuti Confecções, Ld.ª 54 300.000$00 
5 Célia Maria dos Santos Pinto 105 310.000$00 

16 António Augusto Morais Lopes 148 280.000$00 
12 Vestirso Indústria de Confecção, Ld.ª 263 305.000$00 

Mais propõe-se a dispensa da audiência dos concorrentes, nos termos da alínea 
a), do n.º1, do art.º 103.º, do Código do Procedimento Administrativo, por considerar urgente 
a decisão de adjudicação, dado o período de Natal que decorre e a grande afluência de 
comerciantes compradores no Mercado Falcão, durante esta época.” 

A Câmara, depois de analisar o processo delibera, p or unanimidade, 
adjudicar o direito de ocupação dos lugares cativos  do Mercado de Venda por Grosso 
do Falcão aos concorrentes e pelo valor das suas pr opostas, conforme é proposto 
pela Comissão de Abertura e Análise das propostas. 
Mais delibera dispensar a audiência dos concorrente s nos termos da alínea a), do n.º 
1, do art.º 103.º, do Código do Procedimento Admini strativo, por considerar a 
adjudicação urgente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PUBLICIDADE – NOVILEI – SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRI A, LDA (TL-24-16) 
N.º 3187/00 Presente o processo em que a firma acima mencionada requer licenciamento 
para 2 anúncios luminosos, a colocar nas suas instalações sitas na Av. 22 de Maio, lote 34, 
r/c B, Almuinha Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara delibera, por unanimidade, deferir o pedid o, na condição 
indicada pelo DU, que deverá ser transmitida à requ erente. 

** 
LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - ALBERTO GONÇALVES SA BINO (TL-24-20) 
N.º 3188/00 Presente o requerimento de Alberto Gonçalves Sabino, residente na Est. da 
Nazaré, Cerca, Maceira, solicitando Licença Acidental de Recinto para espectáculos de 
música ao vivo no Café/Restaurante "Dallas" , sito em Cerca, Maceira, para os dias 5, 6, 12, 
13, 19, 20, 26 e 27 de Janeiro do ano 2001. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar: 
1 - A realização do referido espectáculo, devendo p ara o efeito pagar 

previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de 6.985$00 bem como 
promover o seu encerramento até às 2 horas, ficando  a encargo do requerente a 
limpeza do recinto na área envolvente; 

2 – Fazer respeitar os limites previstos no nº.1 da  actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3 – Comunicar ao Governo Civil e à G.N.R. para refo rçar o patrulhamento; 
4 – Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito 

de Leiria. 

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 
ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA AMARELA – PAIS, ENCARREGADOS D E EDUCAÇÃO E 
AMIGOS DA ESCOLA N.º 2 DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSIC O - SUBSÍDIO - DE 48 
N.º 3189/00 Tornando-se necessário proceder a pequenas obras de iluminação exterior na 
Escola do 1.º CEB de Leiria  n.º 2, e considerando que nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
art.º 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, a Câmara dispõe de atribuições neste 
domínio. 

A Câmara, de acordo com a legislação supra citada d elibera, por 
unanimidade, proceder à transferência para a Associ ação da Escola Amarela – Pais, 
Encarregados de Educação e Amigos da Escola n.º 2 d o 1.º Ciclo do Ensino Básico, a 
verba de 220.000$00, no sentido de se efectuarem as  obras de iluminação exterior na 
Escola do 1.º CEB de Leiria n.º 2. 

** 
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRAT UITA DO 
AUTOCARRO DA C.M.L. - DE 18-4  
N.º 3190/00 Presente o fax do CORPO NACIONAL DE ESCUTAS , datado de 
2000/012/13, solicitando a cedência gratuita do autocarro da C.M.L. (55 lugares), a fim de 
participarem numa actividade de âmbito regional na Serra de Alvélos (Castelo Branco), nos 
dias 26 e 30 de Dezembro. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

** 
PONTO NÚMERO ONZE 
PROPOSTA DE TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE MEMÓRIA  
N.º 3191/00 Pelo Comissão Municipal de Toponímia foi presente a seguinte proposta de 
toponímia para a freguesia de Memória: 

"PROPOSTA DE TOPONÍMIA 
A Comissão Municipal de Toponímia, conforme acordado em sua reunião de 

2000.12.13, propõe à Câmara Municipal a deliberação dos topónimos, referentes à 
freguesia da Memória conforme  abaixo descriminados: 

- Rua do Jardim, com início no Largo de N. Srª. da Memória e com fim junto  
do Jardim Escola; 

- Rua José Vital, com início na Rua 28 de Fevereiro no lugar de Portela da 
Memória e com fim na estrada da Memória-Barreiro no sítio da Zaburreira ; 

- Rua da Esplanada, com início na Rua das Moitas e com fim no Ribeiro de 
Ruge D’Água no lugar do Barreiro; 

- Rua da Quinta Nova, com início na Rua dos Moinhos e com fim em campos 
agrícolas; 

- Rua da Capoeira, com início na Av. da Liberdade e com fim em terrenos 
agrícolas." 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, aprovar 
a proposta apresentada. 

** 
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PROPOSTA DE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE ORTIGOSA 

N.º 3192/00 Pela Comissão Municipal de Toponímia foi apresentada a seguinte proposta 
de toponímia para a freguesia de Ortigosa: 

"PROPOSTA DE TOPONÍMIA 
A Comissão Municipal de Toponímia , conforme acordado em sua reunião de 

2000.12.13, propõe à Câmara Municipal a deliberação dos topónimos já atribuídos   na 
Freguesia da Ortigosa , conforme abaixo descriminado: 
LUGAR DA AMEIXOEIRA 

- Rua do Paúl 
- Rua das Oliveiras 
-Rua da Ameixoeira 
- Travessa Manuel Domingues 

LUGAR DO CASAL 

- Rua dos Alfaiates 
- Rua do Castanhal 
- Rua da Mata 
- Travessa da Lagoa 
- Rua do Miúdo 
- Rua dos Sousas 
- Rua do Vigário 
- Largo do Jogo 
- Rua do Poço Grande 
- Rua do Pinhal Manso 
- Rua da Fonte 
- Rua da Tecedeira 
LUGAR DA LAGOA 

Rua do Barreiro 
Rua do Emigrante 
Rua da Ladeira 
Rua Joaquim Coelho 
Rua  Lagoa D’Água 
Rua do Rossio 
Rua da Lagoa 
Travessa do Rossio 
Travessa do Barreiro 
Beco Francisco Arroteia 
Beco dos Fonsecas 
Avenida da Fonte 

LUGAR DA LAMEIRA 

Rua do Carril 
Travessa do Carril 
Rua da Boucinha 
Rua da Cova 
Rua da Escola Velha 
Rua Fonte Salgueiro 
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Rua da Ladeira 
Rua Nova 
Largo do Rossio 
Rua Principal 
Rua da Só-Sócios 
Rua da Barroca 
Rua da Fonte Nova 
Rua do Outeiro 
Travessa do Outeiro 
Rua da Valeira 
Rua da Terra Nova 
Rua Casal Gil 
Rua dos Poços 
Rua do Franco 

LUGAR DA MATOD’EIRA 

Rua da Mato D’Eira 

LUGAR DO MONTE AGUDO 

Rua do Brejo 
Rua Domingues 
Rua da Esperança 
Travessa da Esperança 
Rua do Outeiro 
Rua do Pereiro 
Rua Principal 
Rua da Serrada 
Rua da Fonte 
LUGAR DA ORTIGOSA 

Rua dos Arneiros 
Rua dos Conqueiros 
Rua D. Dinis 
Rua Encarnação Pinto Mota 
Rua das Enxurgueiras 
Rua da Escola 
Rua Joaquim de Sousa 
Rua dos Loureiros 
Rua do Meio 
Rua Ortigosa de Cima 
Rua dos Quintais 
Rua da Ribeira 
Travessa do Sapateiro 
Travessa da Suzete 
Travessa das Enxurgueiras 
Rua dos Carvalhais 
Rua Domingos Morais Moteiro 
Travessa da Igreja 
Travessa da Teresa 
Rua das Covas 
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Rua Trás das Eiras 
Travessa dos Pinhais 
Largo das Alminhas 
Rua do Outeiro 
Rua do Cemitério 
Rua da Feira 
Rua da Mina 
Rua da Fonte 

LUGAR DA RELVA 

Rua Domingos Morais Moteiro 
Rua José Ervilha 
Rua da Relva 
Rua do Canto 

LUGAR DE RIBA D’ AVES 

Rua Trás das Eiras 
Rua da Bica 
Rua dos Carvalhais 
Rua da Escola 
Rua do Loural 
Rua do Mestre 
Rua da Nogueira 
Rua N.ª Srª. de Fátima 
Rua da Paz 
Rua da Pedreira 
Rua do Quintal 
Rua Principal 
Rua Santo António 
Rua Vale Maria 
Rua do Vale 
Rua do Barrinho 
Rua dos Choisas 
Rua da Ribeira 
Rua das Lambandeiras 
Rua Campo de Futebol 
Rua Joaquim Dinis 
Rua do Barreiro 
Rua do Raimundo 
Beco dos Lopes 
Rua Luís Brás 
Travessa N.ª. Srª. de Fátima 
Rua Valbom 

LUGAR DA RUIVAQUEIRA 

Rua dos Mendes 
Largo dos Mendes 
Rua do Campo de Futebol 
Rua dos Camponeses 
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Rua do Centro 
Avenida do Lis 
Rua do Mato D’Eira 
Rua dos Pinhais" 
A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, aprovar 

a proposta apresentada pela Comissão Municipal de T oponímia. 

** 
PONTO NÚMERO DOZE 
TAÇA SNICKERS 2001 - APOIO 
N.º 3193/00 Presente o Oficio do Instituto Português da Juventude  com o n.º de entrada 
31499, no qual solicita o apoio da Câmara Municipal de Leiria para a realização da TAÇA 
SNICKERS 2001, nos dias 26 e 27 de Maio de 2001. Assim, propõe o Sr. Vereador do 
Desporto, Paulo Rabaça, a atribuição do seguinte apoio: 

- Cedência gratuita do Campo Relvado N.º 1 e 2 balneários do Complexo do 
Estádio Municipal de Leiria. 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, concordar com a 
cedência gratuita do Campo Relvado N.º 1 e 2 balneá rios do Complexo do Estádio 
Municipal de Leiria, para a realização da Taça Snik ers 2001. 

** 
PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL 
N.º 3194/00 Pelo Senhor Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça  foi presente o seguinte 
protocolo: 

"PROTOCOLO 
Considerando: 

- que o Andebol é uma das modalidades com maior implantação no 
Concelho de Leiria; 

- que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 
desenvolvimento da modalidade; 

- que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 
qualidade dos eventos que promove;  

Impõe-se: 
- Às Instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a 

necessidade de promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas 
intervenções; 

- A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que 
0privilegie os jovens, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica 
em desporto, como factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 
- A Associação de Andebol de Leiria, entidade de utilidade pública, com largo 

prestígio e tradição no andebol português, é a representante de todos os clubes ou 
colectividades que no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de andebol; 

- A Associação de Andebol de Leiria tem desempenhado um papel 
preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas 
camadas jovens; 

- A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe 
estão cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 
aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 



 

CMLeiria/Acta n.º 46 de 2000.12.20 
 

.002127-(35)

iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 
e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos; 

Razão: 
- Porque entre a Associação de Andebol de Leiria e a Câmara Municipal de 

Leiria é celebrado o presente Protocolo de desenvolvimento do Andebol que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Andebol do Concelho de Leiria; 
2. Promover a prática desportiva regular; 
3. Proporcionar ás populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 
4. Formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, árbitros, etc.; 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências da Associação de Andebol de Leiria) 

1. Efectuar o V Seminário Internacional de Andebol no Concelho de Leiria, no qual está 
integrada uma acção de formação para Dirigentes; 

2. Realizar o Torneio Inter – Selecções masculino e feminino, no escalão de Iniciados, no 
Concelho de Leiria, garantindo o alojamento e estadia das equipas no Concelho de 
Leiria; 

3. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 
actividades, nomeadamente na modalidade de Andebol; 

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 
mencionadas, o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da 
Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

1. Disponibilizar gratuitamente os Pavilhões e outras Instalações Municipais de Leiria 
para a realização das Acções previstas no presente desde que solicitadas com a 
antecedência prevista no regulamento dessas instalações; 

2. Apoiar financeiramente a Associação de Andebol Leiria em todas as suas 
competências consignadas na Cláusula Segunda do presente Protocolo, com a verba 
de 850.000 $00 (Oitocentos e cinquenta mil escudos), a ser disponibilizada de acordo 
com a cláusula quarta deste protocolo. 

3. Suportar as despesas com a estadia e alimentação de três prelectores que participem 
na acção prevista no ponto um da Cláusula Segunda, deste protocolo. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Calendarização do apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído da seguinte forma: 
Esc.: 450 000$00 após a realização do V Seminário Internacional de Andebol no 

Concelho de Leiria; 
Esc.: 400 000$00 após a realização do Torneio Inter-Selecções; 

CLÁUSULA QUINTA 
(Validade) 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu 
termo no final da época de 2000/2001. 
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CLÁUSULA SEXTA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara 
Municipal de Leiria e a Direcção da Associação Andebol de Leiria.” 

A Câmara, depois de analisado o assunto delibera, p or unanimidade, 
aprovar o protocolo acima mencionado. 

** 
PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO 
N.º 3195/00 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Juventude, Dr. Paulo 
Rabaça , foi presente o seguinte protocolo: 

"PROTOCOLO 
Considerando: 
Que o Atletismo é uma das modalidades com maior implantação no Concelho de 

Leiria; 
Que o Estádio Municipal de Leiria possui excelentes condições para a prática do 

Atletismo ao mais alto nível; 
Que a formação de quadros técnicos é a melhor forma de garantir o 

desenvolvimento da modalidade; 
Que a promoção da modalidade e do Concelho se faz, também, através da 

qualidade dos eventos que promove; 
Impõe-se: 
Às Instituições que de alguma forma têm responsabilidade nesta área, a 

necessidade de promoverem acções que qualifiquem cada vez mais o âmbito das suas 
intervenções; 

A necessidade de consolidar uma estratégia de desenvolvimento que privilegie 
os jovens, facultando-lhe os indispensáveis meios a uma natural formação básica em 
desporto, como factor integrante e indispensável a uma educação global. 

Porque: 
A Associação Distrital de Atletismo de Leiria, entidade de utilidade pública, com 

largo prestígio e tradição no Atletismo português, é a representante de todos os clubes ou 
colectividades que no Distrito de Leiria praticam competições oficiais de atletismo; 

A Associação Distrital de Atletismo de Leiria tem desempenhado um papel 
preponderante no fomento e no desenvolvimento da modalidade, especialmente nas 
camadas jovens; 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 
cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 
aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 
iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 
e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos; 

Razão: 
Porque entre a Associação Distrital de Atletismo de Leiria e a Câmara Municipal 

de Leiria é celebrado o presente Protocolo de desenvolvimento do Atletismo que se rege 
pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

1. Proporcionar o desenvolvimento do Atletismo do Concelho de Leiria; 
2. Promover a prática desportiva regular; 



 

CMLeiria/Acta n.º 46 de 2000.12.20 
 

.002129-(37)

3. Proporcionar às populações oportunidade de assistir a bons espectáculos desportivos; 
4. Formação de Agentes Desportivos – técnicos, dirigentes, juízes, etc.; 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências da Associação Distrital de Atletismo de Leiria) 

1. Organizar em Leiria, no Estádio Municipal, o “Olímpico Jovem”; 
Organizar o IVº Meeting Cidade de Leiria, organizando um Meeting Jovem, no mesmo 
dia, para os escalões de formação, convidando as escolas do Concelho a participar; 

2. Realizar uma acção de formação para dirigentes, destinada aos clubes do concelho 
que têm ou poderão vir a ter atletas federados de atletismo. 

3. Colaborar com a Câmara Municipal de Leiria na operacionalização de algumas 
actividades de iniciativa municipal , nomeadamente na modalidade de Atletismo, ao 
nível técnico, de ajuizamento e logístico; 

4. Inserir em todos os meios promocionais e de divulgação das Acções atrás 
mencionadas, o brasão da Câmara Municipal de Leiria e a descrição “Com o apoio da 
Câmara Municipal de Leiria”. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

1. Disponibilizar gratuitamente o Estádio Municipal de Leiria para a realização das provas 
previstas na cláusula anterior, desde que solicitadas com a antecedência prevista no 
regulamento da instalação 

2. Atribuir às equipas/Associações presentes no “Olímpico Jovem” lembranças alusivas 
ao Concelho e ao Município de Leiria; 

3. Suportar as despesas referentes a dois almoços e um Jantar para todas delegações 
presentes no “Olímpico Jovem”; 

4. Assegurar durante o fim de semana do “Olímpico Jovem” a presença de dois 
autocarros de 50 lugares, para deslocação de atletas e dirigentes, do estádio 
Municipal para os locais de refeição;  

5. Apoiar a promoção e divulgação do  “Olímpico Jovem” na cidade de Leiria; 
6. Apoiar financeiramente o IVº Meeting Cidade de Leiria com a verba de Quatrocentos e 

cinquenta mil escudos (450 000$00); 
7. Disponibilizar para os atletas participantes no IVº Meeting Cidade de Leiria um 

Autocarro para transporte Lisboa/Leiria/Lisboa; 
8. Apoiar financeiramente a Acção de formação para Dirigentes com a verba de 

Duzentos e cinquenta mil escudos (250 000$00); 
9. Divulgar o Meeting e a Acção de Formação nos meios informativos ao seu dispor. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Calendarização do apoio financeiro)  

(Validade) 
Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu 

termo no final da época de 2000/2001. 
CLÁUSULA SEXTA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara 
Municipal de Leiria e a Direcção da Associação Atletismo de Leiria.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, aprovar 
o protocolo acima mencionado. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 
TOLERÂNCIA DE PONTO 
N.º 3196/00 Pela Senhora Presidente  foi dado conhecimento do Despacho datado de 
2000.12.18 relativo à Tolerância de Ponto para o dia 2000.12.26. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PONTO NÚMERO CATORZE 
APOIO PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 
N.º 3197/00 Verificando-se que a Junta de Freguesia de Marrazes teve a necessidade de 
reparar muros nalguns locais da freguesia, esta solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio 
financeiro para as referidas obras. 

A Câmara delibera, por unanimidade, de acordo com a  alínea b) no n.º 6 do 
art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, apoia r a Junta de Freguesia de Marrazes, 
com verba no montante de 1.476.540$00, destinados à  comparticipação das obras de 
reparação dos muros, devendo a Junta de Freguesia d e Marrazes dar do facto a 
devida publicidade. 

** 
APOIO PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO 
N.º 3198/00 A Junta de Freguesia de Monte Redondo , em colaboração com a 
Comissão da Capela de Sismaria , procedeu à iluminação do Adro da Capela, solicitando, 
através do ofício de 2 de Novembro (ENT-2000/28791), à Câmara Municipal de Leiria apoio 
financeiro para as referidas obras. 

A Câmara delibera, por unanimidade, de acordo com a  alínea b) no n.º 6 do 
art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, apoia r a Junta de Freguesia de Monte 
Redondo, com verba no montante de 629.936$00, desti nados à comparticipação das 
obras de iluminação do Adro da Capela de Sismaria, devendo a Junta de Freguesia de 
Monte Redondo dar do facto a devida publicidade. 

** 
PONTO NÚMERO QUINZE 
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA MALAPOSTA - INDEMNIZAÇÃO 
N.º3199/00 Presente uma carta do Sr. Amílcar Domingues Ferreira do Vale referente à 
cedência imediata da parcela de terreno necessária para a execução da obra em epígrafe, 
solicitando o pagamento da indemnização na importância de 500.000$00 (quinhentos mil 
escudos). 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, concordar 
com o valor de 500.000$00 e nas condições da propos ta apresentada pelo Sr. Amílcar 
Domingues Ferreira do Vale, agradecendo a forma com o o munícipe se disponibilizou 
para a obtenção do acordo estabelecido. 

** 
Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 



 

CMLeiria/Acta n.º 46 de 2000.12.20 
 

.002131-(39)

- NOMEAÇÃO DO DR. JOÃO PAULO BAIXINHO EMPADINHAS DA D IVISÃO 
DE DESPORTO E JUVENTUDE PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS DO CONCURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO  
DESPORTIVO DE LEIRIA 

- "LEIRIA, UM PROJECTO AMBIENTAL" - CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
2000 

- GABINETE DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MONTE REAL - APOI O 
- FACTURAS N.ºS 89528, 19077, 27433 E 43073, DA FIRMA  OTIS, 

ELEVADORES, S.A 
- ARRANJO E VALORIZAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA SÍTIO DA  NAZARÉ 

- S. PEDRO DE MOEL - PRAIA DO PEDRÓGÃO. CANDIDATURA  AO 
PROGRAMA PITEL (PROJECTO INTEGRADO TURÍSTICO ESTRUT URANTE 
DE BASE REGIONAL). FACTURA N.º 157/99, DA FIRMA INO VA - 
ENGENHARIA DE SISTEMAS, LD.ª 

- FACTURA N.º 352 DA FIRMA AGRI-PRO AMBIENTE, CONSULT ORES, S.A. 
- PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE 

FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA - AMPLIAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA PINHEIRIA - APRO VAÇÃO DE 
TRABALHOS A MAIS (T 219/99) 

- REUNIÃO DE CÂMARA 
- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SMAS DE LEIRIA 

** 
N.º 3200/00 NOMEAÇÃO DO DR. JOÃO PAULO BAIXINHO EMP ADINHAS DA 
DIVISÃO DE DESPORTO E JUVENTUDE PARA A COMISSÃO DE ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS DO CONCURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO  DESPORTIVO 
DE LEIRIA 

O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça  propôs a nomeação do Dr. João Paulo 
Baixinho Empadinhas da Divisão de Desporto e Juvent ude  para integrar a Comissão de 
Análise das Propostas do Concurso para a Construção do Pavilhão Desportivo de Leiria. 

A Câmara depois de analisar o assunto e nos termos do n.º 1 e n.º 2 do art.º 
60 do Decreto Lei n.º 59/99 de 02 de Março delibera , por unanimidade, concordar com 
a nomeação do Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas da  Divisão de Desporto e 
Juventude, para integrar a Comissão de Análise das Propostas do Concurso em 
epígrafe. 

** 
"LEIRIA, UM PROJECTO AMBIENTAL" - CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 2000 
N.º 3201/00 Pela Chefe da Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos, Eng.ª Manuela 
Tavares , foi presente a seguinte informação referente às Actividades de 
Educação/Sensibilização Ambiental 2000, promovidas pela Oikos e pela Câmara Municipal 
de Leiria: 

"Relativamente ao assunto em epígrafe e à semelhança do que tem vindo a ser 
efectuado em anos transactos, a Oikos promoveu no ano de 2000, em colaboração com a 
CML, várias acções de educação/sensibilização ambiental, as quais foram na sua maioria 
concretizadas com alunos em idade escolar. 

Assim, solicita-se a devida autorização para efectuar o pagamento das despesas 
decorrentes da realização das actividades, abaixo mencionadas, oportunamente aprovadas 
pela Câmara Municipal de Leiria, no valor de 2.095.000$00, sob a forma de subsídio: 
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ACTIVIDADES CUSTOS 
Folheto "Ciclo do Papel" 185.000$00 
Dia Mundial da Água 350.000$00 
Dia Mundial do Ambiente (colóquio) 120.000$00 
Concurso de Fotografia 400.000$00 
Acampamento Ambiental 450.000$00 
Palestras "Bandeira Azul e Protecção do Litoral" 60.000$00 
"Protecção Dunar" 180.000$00 
Folheto "Praias Antigas Comportamentos de Futuro" 200.000$00 
Costwatch Europe 150.000$00 

TOTAL 2.095.000$00 

A Câmara, depois de analisado o assunto delibera, p or unanimidade, 
atribuir à Oikos um subsídio no valor de 2.095.000$ 00 (dois milhões e noventa e cinco 
mil escudos). 

** 
GABINETE DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MONTE REAL (DA-48 ) 
N.º 3203/00 Presente o ofício datado de 15 de Novembro de 2000 do Gabinete de 
Promoção Turística de Monte Real  a solicitar um apoio no valor de 1.200.000$00 para 
fazer face às despesas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, atribuir 
uma verba no valor de 1.200.000$00 ao Gabinete de P romoção Turística de Monte Real 
para fazer face às despesas levadas a efeito com as  actividades na Época Termal. 

** 
FACTURAS N.ºS 89528, 19077, 27433 E 43073 DA FIRMA OTIS, ELEVADORES, S.A 
(DSF-37) 
N.º 3204/00 Presente as facturas n.ºs 89528, 19077, 27433 e 43073 de 98/05/11, 
99/03/01, 99/06/18 e 99/11/20 respectivamente. 

A Câmara delibera, por maioria, com o voto contra d o Senhor Vereador 
Raul Castro que fez a Justificação de Voto que se t ranscreve: 

"Por não aceitar que passados dois anos continuam a subsistir estes casos." 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
ARRANJO E VALORIZAÇÃO DA ESTRADA ATLÂNTICA SÍTIO DA  NAZARÉ - S. PEDRO 
DE MOEL - PRAIA DO PEDRÓGÃO. CANDIDATURA AO PROGRAM A PITEL 
(PROJECTO INTEGRADO TURÍSTICO ESTRUTURANTE DE BASE REGIONAL). 
FACTURA N.º 157/99, DA FIRMA INOVA - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LD.ª 
N.º 3205/00 Presente a factura n.º 157/99, de 30 de Julho de 1999, da firma INOVA - 
ENGENHARIA DE SISTEMAS, LD.ª  referente à comparticipação do Município de Leiria no 
projecto de "Arranjo e Valorização da Estrada Atlântica Sítio da Nazaré - S. Pedro de Moel - 
Praia do Pedrógão", com o valor de 69.168$00, acrescido de IVA à taxa legal. 

Por deliberação de 23 de Junho de 1999 a Câmara comprometeu-se em 
associar-se ao projecto da candidatura. 

A candidatura foi apresentada pela Região de Turismo de Leiria/Fátima. O 
projecto foi encomendado à empresa INOVA, Engenharia de Sistemas, Ld.ª, Pela Câmara 
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Municipal da Marinha Grande, tendo, porém, sido decidido entre todas as partes envolvidas 
que a empresa facturaria a cada um dos intervenientes o correspondente à sua participação. 

A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o  pagamento da 
factura. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
FACTURA N.º 352 DA FIRMA AGRI-PRO AMBIENTE, CONSULT ORES, S.A. (DSF-37) 
N.º 3206/00 Presente a facturas n.º 352  da Firma AGRI-PRO AMBIENTE, datada de 10 
de Setembro de 1997, no valor de 1.333.332$00. 

A Câmara delibera, por maioria, com o voto contra d o Senhor Vereador 
Raul Castro que fez a Justificação de Voto que se t ranscreve: 

"Por não aceitar que passados dois anos continuam a subsistir estes casos." 
A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE SANTA CATARINA DA SERRA - AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO JARDIM DE 
INFÂNCIA DA PINHEIRIA - APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MA IS (T 219/99) 
N.º 3207/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 
uma informação da DOM na qual se refere a necessidade de execução de trabalhos a mais 
na empreitada supra designada no valor de 1.724.200$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, concordar 
com os trabalhos a mais e autorizar a realização do s mesmos, pelo valor de 
1.724.200$00 + IVA, devendo dar-se conhecimento à J unta de Freguesia de Santa 
Catarina da Serra. 

** 
REUNIÃO DE CÂMARA 

N.º 3208/00 Por motivo da Quadra Festiva de Natal e  por haver Tolerância de Ponto 
para a Função Pública concedida pelo Governo no dia  26 de Dezembro de 2000 a 
Câmara delibera, por unanimidade, não realizar a pr óxima reunião do dia 27 de 
Dezembro de 2000, sendo a mesma transferida para o dia 3 de Janeiro de 2001 às 
14.30 horas. 

** 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SMAS DE LEIRIA 

N.º 3209/00 A Câmara, ao abrigo da alínea i) do n.º  1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro delibera, por escrutínio secreto e por unanimidade: 
1.º Exonerar do exercício de funções o anterior Con selho de Administração dos 
SMAS 
2.º Nomear o seguinte Conselho de Administração dos  Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Leiria para o ano de 2001: 

- Presidente do Conselho de Administração, a Presiden te da Câmara 
Municipal de Leiria, Senhora Dr.ª Isabel Damasceno Campos; 

- 1.º Vogal, o Vereador Senhor Eng.º Fernando Brites Carvalho; 
- 2.º Vogal, o Vereador Senhor Raul Miguel de Castro 

Esta deliberação é aprovada em minuta e produz efei tos a partir de 01 de 
Janeiro de 2001. 
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ENCERRAMENTO 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do 
Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte dias do mês de Dezembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


