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ACTA N.º 32 
Aos treze dias do mês de Setembro 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 

 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 ARQ.º JOSÉ MANUEL RAPOSO 
PIRES para apresentação dos processos de loteamento. 

** 

Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador ANTÓNIO JOSÉ DE 
ALMEIDA SEQUEIRA , não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.09.06 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 
cinquenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

PONTO NÚMERO UM 

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

1784/94 PANICONGELADOS – MASSAS CONGELADAS, LD.ª 
1429/98 FERNANDO E RODRIGUES – IMOBILIÁRIA, LD.ª 
1627/98 LUZ AZUL BAR, LD.ª 

634/99 MÁRIO JORGE DA CONCEIÇÃO NETO 
1146/99 QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LD.ª 
1287/99 RAUL JORGE DOS SANTOS MAURÍCIO 
1505/99 AMADEU DA MOTA 

385/00 LAR EMANUEL – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL 

480/00 LUÍS FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES 
548/00 ACÁCIO MANUEL GOMES OLIVEIRA 
620/00 AFONSO ESTRELA RODRIGUES 
697/00 MANUEL JESUS CHAU 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS INF. N.º S: 

22/00 MANUEL DE OLIVEIRA E SILVA 
91/00 JOSÉ RODRIGUES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS V. H.. N.º S: 

17/98 AUTO LEIRIA, SA. 
51/00 MARIA MANUELA DIAS COSTA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

12/81 ADELINO DE JESUS RODRIGUES E OUTRO 
23/90 MARIA TRINDADE COSTA 

8/94 MARIA FERNANDA MONIZ VARELA SANTOS FREITAS SAMPAIO 
10/98 RUI PEDRO DA COSTA MANSO 

PONTO NÚMERO CINCO 

T 142/99 EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, EXTENSÃO DE CENTRO 
DE SAÚDE E CENTRO DE DIA DE CARREIRA – ACTAS DA COMISSÃO 
DA ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 81/99 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA – INFORMAÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 157/98 MELHORAMENTO DA ESTRADA PRINCIPAL DA BAROSA – 1.ª FASE – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 
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T 129/99 PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA 
PADRE MANUEL PEREIRA PATRÃO E DA RUA DA MARINHA DE CIMA 
– SOUTO DA CARPALHOSA – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A 
MAIS 

T 150/99 REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 1.ª FASE 
– MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T ______ REMODELAÇÃO DA RUA D. CARLOS I – GÂNDARA – ABERTURA DE 
CONCURSO 

T 87/99 EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE MONTE REAL – TRABALHOS 
A MAIS 

T 127/99 REMODELAÇÃO DAS RUAS DR. OLIVEIRA SALAZAR E RUA DE LEIRIA 
– TRABALHOS A MAIS 

T 473/87 HABITAÇÃO SOCIAL DO BAIRRO DAS ALMUINHAS – SACRAMENTO 
MOTA, SA – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1538/00 

T 473/87 HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DAS ALMUINHAS – SACRAMENTO 
MOTA, SA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- SENHAS DE PRESENÇA - SMAS 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 14 AO ORÇAMENTO DE 2000 
- DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ENTREGUE POR ENIGMA PORTUGAL PARA GARANTIA 

POR REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO 

PONTO NÚMERO OITO 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ANULAÇÃO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – PAGAMENTO AOS BOLSEIROS 
- REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E 
SECUNDÁRIO, BEM COMO RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS – REPRESENTANTES 
DA AUTARQUIA LOCAL NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE E DE ESCOLA DOS 
AGRUPAMENTOS 

- JARDIM DE INFÂNCIA MARINHEIROS – VERBA DE ARRANQUE 

PONTO NÚMERO DEZ 

- APOIO À DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE PRAIA 
- ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE PARA 

ORGANIZAÇÃO DE PASSEIO CICLOTURISMO “CARREIRA 2000” 

** 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º2382/00 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1.º sobre as obras do Mercado Santana, consta que por erro do projecto há um 
acréscimo significativo de custos pelo que deseja saber qual q realidade. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor respondeu que, na verdade, também lhe chegou 
aos ouvidos essa bisbilhotice, mas não há qualquer fundamento. 

E passou a explicar: 
O processo de candidatura ao financiamento do programa do Ministério da 

Cultura para os Cine-Teatros necessitou de pareceres técnicos do IPAE e da IAC 
(Inspecção das Actividades Culturais). 

Houve uma reunião entre estas entidades, a CML e o arquitecto responsável 
pelo projecto, onde ficaram estabelecidas as alterações necessárias a fazer para melhorar 
as condições técnicas da sala de espectáculos. 

Os custos apenas cresceram em função destas alterações por nós propostas. 
Não houve nenhum erro no projecto. 

O Senhor Vereador Raul Castro  perguntou, em termos de custos, o que é que 
isso significa. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que por causa de um 
deslizamento de terras junto à Rua Machado Santos, houve necessidade de construir um 
muro de suporte com recurso a ancoragens (custo aproximado de 15.000 a 18.000 mil 
contos) e estas alterações já vieram à reunião de Câmara. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  informou ainda que as rampas de 
acesso para deficientes foram eliminadas e substituídas por elevador com acesso a todos os 
espaços de espectáculo (o custo de elevador será aproximadamente de 4.000 contos). 

Senhor Vereador Raul Castro  perguntou ainda se o prazo da obra se mantêm 
ou se foi dilatado. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que quando vierem à 
reunião de Câmara o conjunto final das alterações para serem apreciadas, virá também um 
cronograma de trabalhos definitivo. 

** 
N.º2383/00 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foi apresentada a seguinte 
questão. 

Por vezes a Câmara não cumpre com os prazos de resposta a quem pede 
informações. O Politécnico pediu em 16 de Junho uma cedência do Teatro José Lúcio da 
Silva para 18 de Outubro, e teria falado com o Gerente do teatro para saber se a sala estava 
livre e só hoje recebeu uma resposta negativa o que causaria alguma perturbação na 
orientação dos trabalhos deles. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço  respondeu que o assunto já está 
esclarecido com o Politécnico, o pedido foi feito à Câmara mas não houve contacto prévio 
com o gerente do teatro que não sabia de nada. 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º2384/00 PROC.º N.º 1784/94 - (fl. - 411) 
De PANICONGELADOS – MASSAS CONGELADAS LDA, com sede na Rua da 

Aldeia, freguesia de Souto da Carpalhosa, referente ao projecto de arquitectura de 
ampliação/alteração de uma industria de classe “C”, situada em Outeiro dos Cepos, 
freguesia de Monte Redondo, destinada ao fabrico de pão e pastelaria congelados. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares em 06/09/20 00, delibera, por unanimidade, 
considerar o empreendimento em causa de indiscutíve l interesse Municipal, de 
acordo com o disposto na alínea c) do n.º 2 do art. º 62º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, e aprovar o projecto de arquite ctura da ampliação/alteração da 
industria acima referida, condicionado ao seguinte:  

1º apresentar no prazo de 180 dias: 
a) projectos de especialidade; 
b) projecto de arranjos exteriores; 
2º cumprir com as condições constantes da certidão de localização, 

emitida pela Comissão de Coordenação da Região Cent ro, nomeadamente no que diz 
respeito ao acesso à unidade industrial. 

** 
N.º2385/00 PROC.º N.º 1429/98 - (fl - 326) 

De FERNANDO & RODRIGUES – IMOBILIÁRIA LDA, com sede na Rua Vale 
Barreiro, n.º 12 – Soutocico, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura para 
instalação de um estabelecimento de restauração e bebidas, num bloco misto situado no 
Lote 8 – Rua da Malaposta - Quinta dos Vasos, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura par a instalação do estabelecimento 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de exaustão de fumos e pro jecto de isolamento acústico; 

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

** 
N.º2386/00 PROC.º N.º 1627/98 - (fl. - 117) 

De LUZ AZUL BAR, LDA, com sede em Quinta de Santo António, Lote 42 – r/c, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de legalização de alterações 
levadas a efeito num estabelecimento de restauração e bebidas com espaço de dança, 
situado na fracção “C” – r/c dt.º do bloco misto sito em Quinta de Santo António, Lote 42, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/2000, 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: 
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Trata-se do projecto de arquitectura referente à le galização de 
estabelecimento de restauração e bebidas, inserido em espaço comercial de bloco 
misto (2471/87), inserido em loteamento (Lot. 31/80 ). 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º a utilização pretendida não está de acordo com o previsto no projecto 
do edifício onde se insere, assim como com o previs to no processo de loteamento, 
dado que para esta fracção o uso previsto para a ca ve é arrumos, e para o r/chão 
comércio; 

2.º não é apresentada acta de condomínio que aprove  a utilização 
pretendida, assim como as obras que incidem sobre p artes comuns do edifício, face à 
utilização estabelecida na constituição de propried ade horizontal e, face às alterações 
na fachada; 

3.º o projecto de alterações apresentado não está d e acordo com o 
projecto licenciado para o edifício onde se insere,  nomeadamente quanto à área dos 
arrumos em cave, estrutura da cave e configuração d a entrada no r/chão; 

4.º não cumpre com os art.º s 112º e 113º do Regula mento Geral das 
Edificações Urbanas, relativamente à inclinação máx ima e elevação de condutas de 
evacuação de fumo, assim como a deliberação de Câma ra de 09/11/94, relativa à 
exaustão directa para a via pública, nomeadamente q uanto à conduta de evacuação 
de fumos na copa; 

4.1 poderá admitir-se o não cumprimento do art.º 11 2º do RGEU, desde que 
se aplique à conduta um extractor de fumos electrom ecânico. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea 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. 

** 
N.º2387/00 PROC.º N.º 634/99 - (fl - 19) 

De MÁRIO JORGE DA CONCEIÇÃO NETO, residente na Rua da Figueira da 
Foz, n.º 18 – Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de legalização da ampliação e alteração de uma moradia, situada no Bairro das 
Almuinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização da ampliação e 
alteração levada a efeito na moradia acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o alinhamento pelas construções adjace ntes, no que se refere 
à fachada e cobertura incluindo cumeeira; 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 
N.º2388/00 PROC.º N.º 1146/99 - (fl - 64) 

De QUIMLENA – CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua Sete Rios – Vale 
Faria, freguesia de Santa Catarina da Serra, acompanhado de um requerimento a solicitar a 
dispensa de apresentação de garantia bancária, relativa aos arranjos exteriores do edifício 
que pretende levar a efeito no Lote 1 – Vale Grande, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares de  06/09/2000, delibera, por 
unanimidade, dispensar da apresentação da Garantia Bancária solicitada, relativa aos 
arranjos exteriores do edifício acima referido, uma  vez que a requerente é a promotora 
do loteamento onde se insere o presente processo (L ot. 72/95), e no mesmo 
constarem garantias bancárias para caucionar a exec ução das infra-estruturas 
previstas, mantendo-se as restantes condições impos tas. 

Mais delibera informar, que para o edifício em caus a só poderá ser 
concedida a licença de utilização, quando estiverem  executadas as infra-estruturas 
envolventes. 

** 
N.º2389/00 PROC.º N.º 1287/99 - (fl. - 50) 

De RAÚL JORGE DOS SANTOS MAURÍCIO,  residente em Rua de Alcobaça, 
n.º 20, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de Obras 
Particulares, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o oficio n.º 572 de 
17/01/2000, acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do CPA, e referente 
ao projecto de arquitectura de um barracão destinado a armazém, a levar a efeito em Casal 
Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir a pretensão 
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 e alíne a a) do n.º 2 do artigo 63º do Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, 
de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na del iberação tomada em 22/12/99, 
transmitida através do ofício n.º 572, de 17/01/200 0, desta Câmara Municipal. 

** 
N.º2390/00 PROC.º N.º 1505/99 (fl. - 75) 

De AMADEU DA MOTA,  residente na Avenida Combatentes da Grande Guerra, 
n.º 24 – 1.º Frt. – d.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia geminada, a levar a efeito em Casal dos Matos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/09/2000, delibera, por 
unanimidade, manter o indeferimento da pretensão ao  abrigo do disposto nas alíneas 
a) e b) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, uma vez que: 

1.º não apresentou certidão da Conservatória do Reg isto Predial, dado que 
a existente no processo se encontra fora do prazo d e validade; 

2.º os elementos gráficos não se encontram de acord o com o documento 
de posse, relativamente à área do lote; 

3.º a cota de soleira proposta excede 1 metro acima  da cota do perfil do 
arruamento confinante, de acordo com a alínea m) do  art.º 3º do Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

4.º o muro de suporte de terras proposto excede o p revisto no art.º 25º do 
Regulamento do PDM – 2 metros. 

** 
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N.º2391/00 PROC.º N.º 385/2000 - (fl - 34) 
De LAR EMANUEL – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIED ADE 

SOCIAL, com sede no lugar e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de um centro geriátrico de apoio ao Lar Emanuel, a levar a efeito em Casal do Vale Verde, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do cento geriátrico de apoio ao lar 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º face à dimensão do presente equipamento e tipo de utilização, deverá 
prever o aumento dos lugares destinados a estaciona mento, devendo ainda prever a 
existência de lugares destinados a deficientes, de acordo com o disposto no Decreto-
Lei n.º 123/97, de 22 de Maio; 

2.º indicar o sistema de ventilação dos wc interior es de acordo com o art.º 
87º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, d evendo apresentar 
pormenorização relativa ao mesmo; 

3.º indicar o sistema de evacuação de fumos da cozi nha, de acordo com o 
previsto no art.º 109º a art.º 113º do RGEU; 

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

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores e projecto d e segurança contra incêndios; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de 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. ” 

** 
N.º2392/00 PROC.º N.º 480/2000 - (fl - 37) 

De LUÍS FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES, residente Rua das Olhalvas, n.º 39-
A, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito no Lote 15 – Quinta do Chorão – 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  07/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar procuração que refira explicitamente  a atribuição do poder 
de requerer o licenciamento de obras; 

2.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  responsável pelo 
projecto de arquitectura, de acordo com a Portaria 1115-B/94, de 15 de Dezembro, 
devendo referir nomeadamente o cumprimento das disp osições do alvará de 
loteamento; 

3.º esclarecer a discrepância entre os elementos ap resentados e o 
previsto no loteamento, relativamente à configuraçã o da estrema Nascente; 

4.º apresentar elementos esclarecedores do sentido de abertura das 
portas;  

5.º prever patamar junto da porta de acesso à cave,  no r/chão; 
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6.º esclarecer a localização das condutas de evacua ção de fumos e gases, 
devendo igualmente garantir o cumprimento dos artig os 110º e 112º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente à inde pendência e secção das mesmas; 

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 para efeitos de posteri or licenciamentos de 
muros de vedação, deverá apresentar-se a totalidade  dos alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno. 

** 
N.º2393/00 PROC.º N.º 548/2000 - (fl - 22) 

De ACÁCIO MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, residente na Rua da Cerveira, 
n.º 3, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização da 
alteração e remodelação levada a efeito nos anexos situados na Rua Martim Gil, n.º 4, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização da alteração e 
remodelação levada a efeito nos anexos acima referi dos, devendo para efeito de 
emissão de licença, esclarecer no prazo de 180 dias  quanto à segurança estrutural da 
construção em causa, nomeadamente no que se refere às alterações indicadas 
(paredes e cobertura) e ainda, indicação das cores a aplicar nos vãos e paredes. 

** 
N.º2394/00 PROC.º N.º 620/2000 - (fl - 29) 

De AFONSO ESTRELA RODRIGUES, residente na Rua de S. Miguel, n.º 6 – 
Vale Sumo, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura de 
um bloco habitacional e muros, a levar a efeito em Casal S. José – 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  11/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever o alargamento da via existente com 3,0m a partir do eixo actual, 
bem como estacionamento e passeio de acordo com o i ndicado; 

1.1 prever a cedência ao domínio público desta área , devidamente infra-
estruturada e apresentar certidão da Conservatória rectificada em relação ao mesmo; 

1.2 apresentar planta de implantação rectificada em  relação ao mesmo; 
2.º garantir o cumprimento do art.º 1360º do Código  Civil, em relação às 

propriedades confinantes; 
3.º a cota de soleira não poderá exceder 1,0m em re lação à via pública, de 

acordo com o previsto no Regulamento do Plano Direc tor Municipal; 
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4.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício; 

5.º prever cobertura com três águas dada a localiza ção do edifício e, a fim 
de se assegurar o correcto enquadramento urbano do proposto; 

6.º os lanços de escadas deverão ser dotados de pat amar intermédio, de 
acordo com o previsto nos art.º s 15º e 45º do Regu lamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

7.º esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no  art.º 22º e art.º 47º 
do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relat ivamente às disponibilidades de 
água e meios de extinção de incêndios; 

8.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os indicados no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadamente:  

8.1 capitulo III, quanto às classes de resistência ao fogo dos materiais a 
aplicar; 

8.2 controlo da poluição de ar e controlo de fumo n as câmaras corta fogo 
(art.º 17º e art.º 1 8º); 

8.3 sinalização de segurança (art.º 20º); 
8.4 meios de primeira intervenção [alínea a) do n.º  1 do art.º 33º]; 
8.5 câmara retentora nas caves de estacionamento (a rt.º 47º); 
8.6 número de degraus que não pode ser inferior a t rês, de acordo com o 

disposto no art.º 14º; 
9.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto-

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto-Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

10.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a executar para 
posterior licenciamento, devendo estes acompanhar a  topografia do terreno; 

10.1 os muros a executar junto à propriedade confin ante não deverão 
exceder 2,0m acima da cota do terreno; 

11.º apresentar projectos de especialidade no prazo  de 180 dias; 
12.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. ” 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites Carvalho  não esteve presente 
durante a discussão e aprovação deste assunto. 

** 
N.º2395/00 PROC.º N.º 697/2000 - (fl - 35) 

De MANUEL DE JESUS CHAU, residente em Casal de Santa Maria, freguesia 
de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de um edifício habitacional, a levar a 
efeito no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º reformular a localização da rampa de acesso às garagens da cave do 
lado Nascente, de modo a que o acesso à mesma não s e efectue directamente para a 
via pública, devendo efectuar-se para o espaço de c irculação no interior da 
propriedade; 

2.º reformular o remate superior das construções pr opostas, devendo 
retirar as platibandas, de modo a assegurar o enqua dramento com as características 
construtivas e arquitectónicas das construções da z ona; 

3.º rectificar as discrepâncias entre as plantas à escala 1/1000 e 1/200; 
4.º prever a cedência do espaço indicado para passe io, estacionamento e 

alargamento da via do lado Poente e Nascente, deven do apresentar Certidão da 
Conservatória rectificada em relação ao mesmo; 

5.º prever a pavimentação do caminho público existe nte do lado Poente, 
no troço compreendido entre a presente propriedade e o arruamento existente do lado 
Norte, garantindo uma plataforma de circulação com 6,0m de largura, bem como do 
espaço a ceder acima indicado; 

6.º apresentar planta à escala 1/1000 com indicação  dos espaços de 
estacionamento, passeio e alargamento de via indica dos nos números 4 e 5, bem 
como planta à escala 1/200 compatível e conveniente mente cotada em relação aos 
referidos espaços a ceder; 

6.1 reformular o estacionamento proposto junto ao a rruamento do lado 
Nascente, devendo este prever-se no sentido longitu dinal ao arruamento; 

6.2 os estacionamentos a ceder ao domínio público d everão dimensionar-
se de acordo com o previsto no Regulamento do Plano  Director Municipal, e passeio 
com 1,50m; 

7.º garantir o cumprimento do Regulamento Geral das  Edificações 
Urbanas e Código Civil, relativamente ao corpo do e difício (Torre 5 e 6) do lado Norte, 
nomeadamente no que se refere aos vãos propostos; 

8.º apresentar corte longitudinal (escala 1/200) ab rangendo a totalidade da 
propriedade e as vias públicas confinantes, com ind icação dos afastamentos e cotas 
altimétricas; 

9.º assegurar o cumprimento da totalidade dos aspec tos indicados no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadamente:  

9.1 garantir o cumprimento do disposto no art.º 9º,  relativamente às 
condições de funcionamento da compartimentação inte rior; 

9.2 prever conveniente controle de poluição de ar e  controlo de fumo nas 
câmaras corta fogo (art.º 17º e art.º 18º) e espaço s de garagem (art.º 26º e art.º 27º); 

9.3 câmara retentora nas caves de estacionamento (a rt.º 47º); 
10.º prever receptáculos postais de acordo com o di sposto no Decreto-

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto-Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro (junto à via pública); 

11.º os lugares de estacionamento encravados deverã o ficar afectos à 
mesma fracção; 

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

13.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 1.600.000 $00, 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 
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Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

14.º o parque desportivo proposto deverá cumprir co m o disposto no 
Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro (legislaç ão aplicável a espaços de jogo e 
recreio, respectivo equipamento e zonas de impacte) . 

Mais delibera informar, que para execução de muros de vedação deverá 
apresentar projecto para posterior licenciamento e apresentar a totalidade dos 
respectivos alçados de modo a acompanharem a topogr afia do terreno. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2396/00 PROC.º INF. N.º 22/2000 - (fl - 17) 
De MANUEL DE OLIVEIRA E SILVA, residente na Rua Professor Abílio Alves 

de Brito, n.º 30, freguesia de Pousos, referente ao pedido de viabilidade de instalação de um 
talho e um estabelecimento de preparação de carnes num edifício, situado na Rua Professor 
Abílio Alves de Brito, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/09/2000, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos dos art.º 13º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 Novembro, com a redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro,  devendo dar cumprimento aos seguintes condicionalis mos: 

1.º cumprir com o indicado nas comunicações do ICER R – Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (das qu ais deverá ser dado 
conhecimento ao requerente – comunicação n.º 1844 d e 19/05/2000 e 4017 de 
07/12/92), devendo o acesso efectuar-se através de via pública confinante; 

2.º prever zona de estacionamento junto à Travessa do Casal Novo e 
eventual alargamento da referida via, a fim de gara ntir a circulação no local em 
condições de segurança e de acordo com o previsto n o Regulamento do Plano 
Director Municipal; 

3.º a presente viabilidade será concedida exclusiva mente para 
estabelecimento de indústria de Classe “D”, devendo  apresentar projecto 
devidamente instruído e cumprir com o indicado na c omunicação da DRABL – 
Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral, para instalação do estabelecimento 
em causa; 

4.º a instalação do referido estabelecimento, dever á cumprir com o acima 
indicado e restante legislação em vigor, carecendo ainda de parecer do ICERR – 
Instituto para a Conservação e Exploração da Rede R odoviária,  DRABL – Direcção 
Regional de Agricultura da Beira Litoral e Dr. Vete rinário Municipal. 

** 
N.º2397/00 PROC.º INF. N.º 91/2000 - (fl. - 16) 

De JOSÉ RODRIGUES, residente na Rua Dr. José Gonçalves – Edifício 
Arcadas, n.º 15 – 1.º - Esc. 1, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um edifício, 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  08/09/2000, 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: 
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Analisado o pedido verifica-se que: 
1.º parte da parcela encontra-se ainda em zona de R EN (Reserva Ecológica 

Nacional) e RAN (Reserva Agrícola Nacional); 
2.º parte da parcela de terreno indicada e inserida  em Áreas Habitacionais 

ou Residenciais, encontra-se em Média Densidade e p arte em Baixa Densidade; 
3.º o proposto não se enquadra nas características das construções 

existentes na zona no que se refere à cércea, não d evendo esta exceder três pisos 
acima do solo; 

3.1 o índice da construção proposta não poderá exce der o índice médio de 
1,0 face ao disposto no art.º 47º do Regulamento do  Plano Director Municipal; 

4.º o edifício proposto interfere com as zonas de R EN e RAN, não podendo 
prever-se construção nas referidas zonas; 

5.º os lugares de estacionamento propostos a tardoz  do edifício deverão 
localizar-se junto à via pública, devendo o referid o espaço ser cedido ao domínio 
público nos termos do previsto no art.º 67º Regulam ento do PDM; 

6.º deverá garantir-se um afastamento de 8.2m do ed ifício à plataforma da 
estrada; 

7.º deverá garantir-se o afastamento do edifício a tardoz de 6,0m nos 
termos do previsto no Regulamento Geral das Edifica ções Urbanas; 

8.º dado que se encontra prevista a execução de uma  infra-estrutura viária 
na parcela em causa, a construção a edificar no loc al e respectivos acessos deverá 
igualmente ser reformulada da acordo com o mesmo e,  compatibilizar-se com a 
solução viária que vier a ser preconizada para o lo cal. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea 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. 

Mais delibera informar que, o processo poderá ser r evisto desde que o 
pedido seja reformulado face ao acima indicado, jun tando-se para o efeito cópia do 
estudo viário previsto para o local e localização d a construção proposta face ao 
mesmo, bem como indicação dos afastamentos regulame ntares a ter em conta, 
devendo ainda cumprir com os restantes aspectos pre vistos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento do PDM e RGEU, carecendo o  mesmo de parecer a 
emitir pela Força Aérea Portuguesa. 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2398/00 PROC.º V.H. N.º 17/98 (fl. - ) 
De AUTO LEIRIA S.A.,  com sede na Rua Dr. João Soares – Porto Moniz, 

freguesia de Leiria, acompanhado de um orçamento elaborado pelo Departamento de Obras 
Municipais, para execução de uma cobertura composta de várias naves do edifício situado 
na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º s 35 e 35A em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras de 15/06/2000, delibera, por unanimidade, o 
seguinte: 

1.º aprovar o orçamento na importância de 11.245.00 0$00, destinado à 
execução de uma cobertura composta de várias naves,  para o edifício situado no local 
acima referido, devendo ser dado conhecimento do me smo às proprietárias do imóvel 
e à inquilina; 



 

CMLeiria/Acta n.º 32 de 2000.09.13 

.001533-(14)

2.º notificar nos termos dos art.º 10º do Regulamen to Geral das 
Edificações Urbanas e n.º 1 do art.º 13º do Decreto -Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, 
as proprietárias do imóvel, Sr.ª Maria Cândida Pere ira Guimarães Oliveira, residente 
na Avenida Combatentes da Grande Guerra, n.º 34 – 2 º em Leiria e Judite Brusco de 
Oliveira Pedrosa, residente na Rua Vasco da Gama, n .º 92 – Ferragudo, para no prazo 
de 8 dias diligenciarem perante a sua inquilina, Fi rma Auto Leiria, S.A. no sentido de 
proceder ao encerramento das instalações situadas n a Avenida Combatentes da 
Grande, n.º s 35 e 35A em Leiria e à vedação do ace sso ao público, dado que o imóvel 
ameaça perigo eminente para a segurança dos utentes ; 

3.º notificar com base na disposição legal acima re ferida, a Firma Auto 
Leiria, S.A., para no prazo de 8 dias proceder ao e ncerramento das instalações 
situadas no local acima indicado e à vedação do ace sso ao público, dado ameaçarem 
perigo eminente para a segurança dos utentes. 

Mais delibera, ao abrigo do disposto na alínea a) d o n.º 1 do art.º 103º do 
Código do Procedimento Administrativo, não haver lu gar a audiência dos 
interessados, por considerar urgente a decisão toma da. 

** 
N.º2399/00 PROC.º V.H. 51/2000 - (fl. - 7) 

De MARIA MANUELA DIAS COSTA, referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado na Rua Padre António, n.º 2A, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
de Vistoria n.º 139, de 19/07/2000, delibera, por u nanimidade, notificar o proprietário 
do imóvel, o Sr. Mário Rego Hasse Oliveira, residen te na Avenida Sacadura Cabral, n.º 
25 – 2 Fte. – Lisboa, nos termos dos artigos 100º e  101º do Código de Procedimento 
Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-l o ao abrigo do disposto na alínea 
c) do n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 d e Setembro, e n.º 1 do art.º 13º do 
Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro, para no  prazo de 60 dias proceder à 
execução das obras necessárias, de modo a suprir as  deficiências apontadas no 
respectivo Auto de Vistoria, do qual deverá ser dad o conhecimento. 

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

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2400/00 PROC.º LOT. N.º 12/81 (fl. 245) 
De Adelino de Jesus Rodrigues e outro, acompanhado de um requerimento de 

MARIA DULCE RODRIGUES GAMEIRO e ROGÉRIO DOS REIS DA  SILVA, residentes na 
R. do Carmo, 29 em Casal da Cruz-Caranguejeira, como proprietários dos lotes 3 e 4 do 
loteamento sito em Azoia, apresentando as declarações de autorização perfazendo os dois 
terços dos restantes proprietários do loteamento, conforme lhes tinha sido comunicado por 
deliberação camarária de 17.5.2000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 7.9.2000 delibera p or unanimidade, tomar 
conhecimento dos elementos apresentados, dando assi m cumprimento ao estipulado 
no n.º 3 do art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 448/91 de  29 de Novembro e Decreto-Lei n.º 
334/95 de 28 de Dezembro. 
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N.º2401/00 PROC.º LOT. N.º 23/90 (fl 366) 
De MARIA DA TRINDADE COSTA,  representada pelo seu procurador Rui 

Pedro da Costa Manso, residente na Rua de Fátima em Casal Vermelho-Caranguejeira, 
acompanhado de um requerimento solicitando a recepção provisória das obras de infra-
estruturas do loteamento situado em Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 12.9.200 0 delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, a redução das Garantias 
Bancárias n.º 0393.000371.3888.0019 (pavimentação e  arruamentos) e 
0393.000372.188.0019 (água e esgotos domésticos), e mitidas pela Caixa Geral de 
Depósitos S.A. em 5.2.96. 

** 
N.º2402/00 PROC.º LOT. N.º 8/94 (fl.81) 

De MARIA FERNANDA MORAIS VARELA SANTOS FREITAS SAMPAI O, 
residente na Av. Dr. José Jardim, n.º 1 em Leiria, solicitando alterações ao seu loteamento 
sito na Rua das Flores em Carreira d’água, freguesia de Barosa. 

Consiste o requerido na diminuição de 4.000m2 no lote n.º 1, aumento de 
4.000m2 no lote n.º 3 e ainda um acerto das estremas do actual lote n.º 1 em 225m2. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 8.9.2000 delibera p or unanimidade, aprovar as 
alterações pretendidas uma vez que cumprem com o es tipulado no Plano Director 
Municipal, e autorizar a emissão do aditamento ao a lvará. 

Para posterior emissão do aditamento ao respectivo alvará, deverá ser 
apresentado o polígono de implantação do lote n.º 3  (que se encontra em falta) e 
respectivas cotas. 

** 
N.º2403/00 PROC.º LOT. N.º 10/98 (fl. 200) 

De RUI PEDRO DA COSTA MANSO,  residente na Rua de Fátima, 159 em 
Casal Vermelho-Caranguejeira, requerendo a aprovação do loteamento da sua propriedade 
sita em Casal de Santa Clara, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 8.9.2000 delibera p or unanimidade, considerar 
viável a operação de loteamento em causa o loteamen to em causa, desde que 
proceda às rectificações indicadas pela deliberação  camarária de 14.4.99, bem como 
as condições impostas nos pareceres do DOM, DAT e S MAS, devendo apresentar as 
necessárias rectificações ao projecto. 

** 

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 

EDIFICIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA, EXTENSÃO DE CE NTRO DE SAÚDE E 
CENTRO DE DIA DE CARREIRA (9) T – 142/00 
N.º2404/00 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. 

Apresentaram-se ao concurso os seguintes concorrentes: 

- André & Brás, Lda. 

-  Litobras - Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas, Lda 

-  Socoliro - Construções, S.A. 

Na primeira parte do acto, na  fase de habilitação ( apreciação dos documentos)  
foram admitidos todos os concorrentes. 

Na segunda parte do acto, (Admissão das Propostas), foram apresentados os 
seguintes valores: 

André & Brás, Lda ..........................................................................54.998.200$00 + IVA 

Litobras – Soc. Construções Civis e Obras Públicas, Lda  52.800.000$00 + IVA 

Socoliro - Construções, S.A.   .......................................  56.694.232$00 + IVA 

Na terceira parte do acto (Qualificação dos Concorrentes), na Avaliação da 
Capacidade Técnica  foram todos admitidos. 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS  

Conferidas as três propostas  refira-se  que a do concorrente LITOBRAS  - SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDA  apresenta alguns lapsos, a saber: 

1.º - No capítulo de Electricidade e Telefónicas, na parte referente a Junta de Freguesia 

– Aparelhagem, no artigo 3.5, refere  54 unidades  quando o correcto são 13 unidades; 

2.º –  O capítulo de Electricidade e Telefónicas, no montante de 7.733.398$00, não foi 

adicionado aos restantes capítulos que fazem parte integrante do mapa de quantidades e que 

totalizam 52.800.000$00. 

Em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 76.º do Dec.-Lei 59/99 de 2 de Março 

foi a proposta deste concorrente corrigida, passando a mesma a ser de 60.493.997$00+IVA. 

Assim, temos que: 

Os valores das propostas estão compreendidos entre os  54.998.200$00 e os 60.493.997$00  

Todos os concorrentes apresentam proposta para a realização da empreitada para um prazo 

de   6 meses . 

Tendo em conta o critério de adjudicação definido para este concurso, a classificação  
obtida por cada concorrente e respectiva proposta é a seguinte: 
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ANDRÉ & BRÁS, LDA.  16,90 
LITOBRAS– SOC. CONSTRUÇÕES CIVIS O. PÚBLICAS, LDA. 14,50 
SOCOLIRO-CONSTRUÇÕES, SA. 16,25 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente ANDRÉ & BRÁS, 
LDA ., é o que reúne melhores condições para a  execução da presente empreitada. 

Assim propõe-se ao dono da obra que a adjudicação d a presente 
empreitada seja feita ao referido concorrente pelo valor da sua proposta, no montante 
de 54.998.200$00 + IVA.  

Mais se propõe que se proceda à audiência dos concorrentes em conformidade 
com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decreto Lei n.º 59/99. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera, por 
unanimidade, manifestar a intenção de adjudicar nos  termos do n.º 1, do art.º 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da  empreitada supra referida, ao 
concorrente ANDRÉ & BRÁS, LDA. pelo valor de 54.998 .200$00 + IVA, por ser o que 
obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decr eto Lei n.º 59/99 de 2 de Março.   

** 
AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA (9) T – 81 /99 
N.º2405/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 2.978.300$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 2.97 8.300$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma VIRGÍLIO DE SOUSA LEAL. 

** 
MELHORAMENTOS NA ESTRADA PRINCIPAL DA BAROSA – 1ª F ASE (9) T – 157/8 
N.º2406/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 1.780.800$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.78 0.800$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma CIVILVIAS – CONSTRUÇÕES E VIAS , LDA.  

** 
PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA PA DRE MANUEL 
PEREIRA PATRÃO E DA RUA DA MARINHA DE CIMA – SOUTO DA CARPALHOSA (9 T 
– 129/99 
N.º2407/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 1.890.000$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.89 0.000$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma CMPR – Construções e Obras Púb licas, Lda.  
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REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 1ª FASE (9) T – 150/99 
N.º2408/00 Nos termos do artº 116 do Dec.-Lei nº 59/99 de 02 de Março, foi presente para 
aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a firma ANÍBAL DE OLIVEIRA CRISTINA, LDA. 

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

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato 

** 
REMODELAÇÃO DA RUA D. CARLOS I – GÂNDARA – ABERTURA  DE CONCURSO 
N.º2409/00 Presente uma proposta da DOM. no sentido de ser aberto para a execução da 
obra em epígrafe um concurso público, e por Série de Preços, nos termos da alínea a) do nº 
2 do artº 48º, e Artº 18 do Dec. Lei N.º 59/99, de 02 de Março. 

A câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, mandar abrir o 
respectivo concurso Público, e por Série de Preços,  para a realização dos trabalhos 
pretendidos nos termos da proposta acima referida, constando o empreendimento 
npo Plano de Actividades para 2000 com o Código 05. 04.02.55. 

** 
EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE MONTE REAL – TRABAL HOS A MAIS (9) T – 
87/99 
N.º2410/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 4.498.002$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 4.49 8.002$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA.  

** 
REMODELAÇÃO DAS RUAS DR. OLIVEIRA SALAZAR E RUA DE LEIRIA – 
TRABALHOS A MAIS (9) T – 127/99 
N.º2411/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 4.247.600$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 4.24 7.600$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma PINTO & BRÁS, LDA.  

** 
HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DAS ALMUINHAS – Sacramen to Mota, SA – 
Processo T-473/87. 
N.º2412/00 Presente a deliberação n.º 1538/00 registada na Acta n.º 22 de 2000.06.07, para 
efeitos de revogação com fundamento em inconveniência administrativa. 

A Câmara, tendo verificado que a deliberação n.º 15 38/00, tomada em sua 
reunião de 2000/07/06, não é apta a produzir os efe itos a que tende, uma vez que o seu 
conteúdo não contempla as especificações relativas às confrontações dos lotes, sua 
finalidade e área de implantação neles permitida, d elibera, por unanimidade, revogar 
aquela deliberação com fundamento em inconveniência  administrativa por 
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inadequação à realização do interesse público, nos termos do disposto nos artigos 
140.º, n.º 1, 143.º e 144.º, e ao abrigo do dispost o nos artigos 138.º e 142.º, n.º 1, todos 
do Código do Procedimento Administrativo. 

** 
HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DAS ALMUINHAS – Sacramen to Mota, SA – 
Processo T-473/87. 
N.º2413/00 Presente uma informação do Departamento de Urbanismo de 2000/05/25, 
contendo os elementos do estudo urbanístico relativo ao contrato de desenvolvimento de 
habitação de custos controlados no Bairro das Almuinhas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo por base o exposto na 
informação do Departamento de Urbanismo referida em  epígrafe, delibera, por 
unanimidade; 

1.º: Confirmar os termos da operação urbanística ap rovada pela deliberação de 
1991/07/19 de que resultam as seguintes especificaç ões: 

Lote n.º 1: 
- área: 190,95 m2; 
- confrontações: norte, sul e nascente, Câmara Muni cipal de Leiria; poente, 
lote n.º 2; 
- área de implantação: 190,95 m2; 
- área de construção: 763,8 m2; 
- uso: habitação; 
- número de pisos: 4; 
- número de fogos: 8. 

Lote n.º 2: 
- área: 190,95 m2; 
- confrontações: norte e sul, Câmara Municipal de L eiria; nascente, lote n.º 
1; poente, lote n.º 3; 
- área de implantação: 190.95 m2; 
- área de construção: 763,8 m2; 
- uso: habitação; 
- número de pisos: 4; 
- número de fogos: 8. 

Lote n.º 3: 
- área: 190,95 m2; 
- confrontações: norte e sul, Câmara Municipal de L eiria; nascente, lote n.º 
2; poente, Câmara Municipal de Leiria; 
- área de implantação: 190,95 m2; 
- área de construção: 763,8 m2; 
- uso: habitação; 
- número de pisos: 4; 
- número de fogos: 8. 

Lote n.º 4: 
- área: 190,95 m2; 
- confrontações: norte, lote n.º 5 e Câmara Municip al de Leiria; sul, 
nascente e poente, Câmara Municipal de Leiria; 
- área de implantação: 190,95 m2; 
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- área de construção: 763,8 m2; 
- uso: habitação; 
- número de pisos: 4; 
- número de fogos: 8. 

Lote n.º 5: 
- área: 190,95 m2; 
- confrontações: norte, lote n.º 6; sul, lote n.º 4  e Câmara Municipal de 
Leiria; nascente e poente, Câmara Municipal de Leir ia; 
- área de implantação: 190,95 m2; 
- área de construção: 763,8 m2; 
- uso: habitação; 
- número de pisos: 4; 
- número de fogos: 8. 

Lote n.º 6: 
- área: 235,30 m2; 
- confrontações: norte, Rua N.ª Sr.ª de Fátima; sul , lote n.º 5; nascente, lote 
n.º 7; poente, Câmara Municipal de Leiria; 
- área de implantação: 235,30 m2; 
- área de construção: 1176,5 m2; 
- uso: habitação + serviços; 
- número de pisos: cave + 4; 
- número de fogos: 10 + 1(serviços). 

Lote n.º 7: 
- área: 272,62 m2; 
- confrontações: norte, Rua N.ª Sr.ª de Fátima; sul  e nascente, Câmara 
Municipal de Leiria; poente, lote n.º 6; 
- área de implantação: 272,62 m2; 
- área de construção: 1090,48 m2; 
- uso: habitação; 
- número de pisos: 4; 
- número de fogos: 12. 

2.º: Ordenar aos Serviços de Património que proceda m à inscrição dos lotes no 
registo predial a favor do Município de Leiria, com  base nos elementos constantes da 
presente deliberação. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 

SENHAS DE PRESENÇA – SMAS 
N.º2414/00 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º2415/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a treze de Setembro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 398.622.216$00 sendo de Operações 
Orçamentais 314.023.932$00 e de Operações de Tesouraria 84.598.284$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 
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ALTERAÇÃO N.º 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
N.º2416/00 Retirado. 

** 
ALTERAÇÃO N.º 14 AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º2417/00 Retirado. 

** 
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ENTREGUE POR ENIGMA PORTUGAL PA RA GARANTIA 
POR REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO 
N.º2418/00 Presente a informação n.º4166/00, do Director do DAG, sobre o assunto em 
epígrafe que abaixo se transcreve, acompanhado do despacho da Senhora Presidente de 
2000.09.08, concordando com as conclusões e determinando proceder em conformidade: 

“DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

INFORMAÇÃO INTERNA N.º 2000/4166 

Data: 2000-09-08 
Assunto: Devolução de cheque entregue por Enigma Portugal pa ra garantia por 
realização de espectáculo 

I – Os factos  

Em 2000-03-09 foi emitido à ordem da Tesoureira da Câmara Municipal de Leiria 
(CML) o cheque n.º 8223819382, sendo sacado o Banco BPI, SA e sacador (Enigma 
Portugal) CDEP – Centro de Distribuição, Lda. (ou CDEP – Representações, Lda.), NIPC 
503766402, na sequência e em resultado da deliberação n.º 663/2000, de 1 de Março, - 
autorizou a realização de um espectáculo para promoção comercial de produtos marca 
“SKIP” - «para garantir a boa realização do evento, desmontagem e limpeza». 

No dia 2000-03-17 a Tesoureira da Câmara Municipal, D. Maria Teresa L. V. 
Casimiro, informou o Director do Departamento de Administração Geral de que «no dia 10 
do mês em curso (Março), foi efectuado na Tesouraria desta Câmara Municipal o 
pagamento de uma caução, por ocupação da via pública, em nome de “Enigma Portugal, no 
valor de 1.000.400$00 (um milhão e quatrocentos escudos)» 

Mais informava que tinha sido «recebido para pagamento da mesma um cheque 
no valor de esc.. 1.000.000$00 (um milhão de escudos) mais esc.: 400$00 (quatrocentos 
escudos) em numerário, uma vez que o cheque já estava preenchido e, para o não devolver, 
foram aceites os restantes  esc.: 400$00 em dinheiro». 

Porém, o cheque «foi devolvido, por extravio, no dia 16/3/2000, pela CGD, 
acrescido da quantia de esc.: 1.040$00 (mil e quarenta escudos) de encargos de devolução 
e imposto» 

Em 2000-03-20, pelo n/ ofício n.º 4174 (com Aviso de Recepção) , foi dado ao 
sacador (Enigma Portugal, CDEP REP, Lda., Urb. Cidade Desportiva, Rua Rosa Mota, Loja 
J, Massamá, 2745, Sintra) o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar a situação (cfr. n.º 
1 do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 157/80, de 24 de Maio) e para pagamento dos encargos de 
esc.: 1.040$00 de encargos de devolução e imposto, sob pena de, não o fazendo, haver 
procedimento nos termos da lei.   

Apesar das tentativas telefónicas de resolução do caso, em 2000-06-05 deu 
entrada na CML uma carta do sacador afirmando que, para além das taxas relativas ao 
licenciamento, lhes foi exigido pela CML a emissão de um cheque caução de esc.: 
1.000.000$00 e que, apesar de contrariados o emitiram com a condição de só ser 
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depositado se houvesse incumprimento da parte deles pela não liquidação de eventuais 
estragos causados à posteriori na zona do espectáculo. 

Mais afirmam que não tendo havido da parte da CML qualquer reclamação sobre 
estragos causados é ilícito o depósito do referido cheque. 

Finalmente, considerando que não houve estragos e reclamação, afirmam ser 
incorrecto estar-se-lhes a exigir o pagamento da importância dos 1.000 contos e requerem a 
devolução do cheque. 

Apesar de se ter por diversas vezes tentado conversar com a firma (o sacador) 
tal nunca nos foi possível. 

Não houve danos patrimoniais e cumpriram integralmente o estabelecido na 
deliberação n.º 663/00, de 01/03. 

II – O direito aplicável  

Nos termos do n.º 1 do art.º 623.º do Código Civil, a obrigatoriedade de 
prestação de caução, sem se designar a espécie que ela deve revestir, pode ser, 
nomeadamente, por meio de títulos de crédito. 

A CML, na sua supracitada deliberação, não designou a espécie que a caução 
deveria revestir. 

Sendo o cheque um título de crédito pode o mesmo constituir-se como garantia. 
O cheque de garantia não é considerado como um verdadeiro meio de pagamento mas 
antes como forma de garantir um pagamento. Goza assim de mera tutela civil (vidé Sousa, 
M. Peixoto, Cheques, Letras e Livranças, Vida Económica, Porto, Adenda de 1998, pg. 29). 

O Regime Jurídico do Cheque sem Provisão, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
454/91, de 28 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 316/97, de 
19 de Novembro,  consagrou a descriminalização da emissão de cheques de quantia 
superior a 12.500$00 que não se destinem ao pagamento imediato, i.é, nomeadamente, 
para garantia de pagamento.  

III - Conclusões  

Tratando-se de um cheque de garantia, o mesmo não teria que ser depositado e 
considerada a sua importância receita de operações de tesouraria. O cheque só teria que 
ser apresentado para pagamento desde que tivessem resultados prejuízos patrimoniais para 
o município decorrentes do espectáculo licenciado e após instruções nesse sentido. 

Assim, é nosso entendimento que a receita de operações de tesouraria deve ser 
anulada, regularizando-se a respectiva conta, e devolvido o cheque a CDEP – 
Representações , Lda., mas após o pagamento pela mesma da importância de 1.040$00 
para compensação dos encargos de devolução e impostos que nos foram debitados pela 
CGD. 

O débito desta importância ao sacador deve ser efectuado porque foi o mesmo 
que voluntariamente criou o impedimento ao pagamento do cheque pela entidade sacada, 
pondo inclusive em causa o bom nome da Câmara e da sua Tesoureira. 

Finalmente, é também nosso entendimento que devemos expressar à entidade 
sacada, com quem temos boas relações comerciais e institucionais, o nosso desconforto 
pela evolução deste caso concreto, já que tudo poderia, e deveria, ter sido resolvido de 
outra forma. 

A Sra. Tesoureira agiu bem, dentro daquilo que é norma na Câmara Municipal 
de Leiria e na salvaguarda do interesse público.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, ratificar o 
Despacho da Senhora Presidente de 2000.09.08. 
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PONTO NÚMERO OITO 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ANULAÇÃO TL-24-15 
N.º2419/00 Presente o requerimento da firma Os Filipes – P.C.P.Alimentares, L.da, com 
sede na Rua da Vitória, 1, em Leiria, solicitando suspensão da licença de ocupação da via 
pública, durante o período de realização de obras que estão a decorrer no local onde 
habitualmente exerce a actividade. 

A Câmara depois de analisar o processo, e com base no parecer do 
Departamento de Planeamento, delibera por unanimida de, autorizar o cancelamento 
da licença bem como anular a certidão de dívida n. 285/2000 no valor de 675$00. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – PAGAMENTO AOS BOLSEIROS 
N.º2420/00 Presentes as cartas de Renato Paulo Paz e Sara Mónico Lopes, datadas de 13 e 
19 de Julho de 2000, respectivamente, acompanhadas do cronograma baseado em doze 
meses (Agosto/2000 a Julho/2001, inclusive). 

A Câmara, de acordo com o Regulamento de Bolsas de Investigação, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão extrao rdinária realizada em 99.11.08, 
publicado no Diário da República, II Série n.º 11 d e 2000.01.14, delibera, por 
unanimidade, nos termos do art.º 7.º do referido Re gulamento mandar proceder ao 
pagamento mensal de 100.000$00, durante 12 meses a cada um dos seguintes 
bolseiros: 
- Renato Paulo Correia Freire da Paz, e, 
- Sara Mónico Lopes, 
correspondente aos meses de Agosto/2000 a Julho/200 1, inclusive. 

** 
REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS EST ABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSI CO E SECUNDÁRIO, 
BEM COMO RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS – REPRESENTANTES DA AUTARQUIA 
LOCAL NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE E DE ESCOLAS DOS A GRUPAMENTOS 
N.º2421/00 A Câmara delibera, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do art.º 8.º do 
CAP.II do regime de autonomia, administração e gest ão dos estabelecimentos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundá rio, constante do Decreto-Lei n.º 
115-a/98, de 4 de Maio designar os seguintes elemen tos para integrarem a Assembleia 
de Escola dos Agrupamentos: 

- Agrupamento de Escolas de:  

- Amor, Monte Real e Carvide  Presidente da Junta de 
Freguesia de Amor; 

- Monte Redondo, Coimbrão e Bajouca  Presidente da Ju nta de 
Freguesia de Monte Redondo; 

- Carreira, Souto da Carpalhosa e Ortigosa  President e da Junta de 
Freguesia de Carreira. 

** 
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JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS (2 LUGARES) – VER BA DE ARRANQUE. 
N.º2422/00 Face à abertura no presente ano lectivo – 2000/2001 de 2 lugares do Jardim de 
Infância de Marinheiros (Marrazes), pertencente ao Agrupamento de Escolas de Marrazes, 
propõe-se à Ex.ma Câmara a atribuição da verba de 150.000$00/lugar, com destino ao 
apetrechamento das salas de actividade e espaço polivalente com material de 
apoio/didáctico. 

A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir ao Jar dim de Infância de 
Marinheiros – 2 lugares, a abrir no corrente ano le ctivo – 2000/2001, uma verba no 
valor de 300.000$00 para o seu arranque, através do  Agrupamento de Escolas de 
Marrazes. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 

APOIO À DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DE PRAIA 
N.º2423/00 No âmbito das actividades de dinamização da Biblioteca de Praia, promovidas 
pela Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, de 19 
Julho a 31 de Agosto, das 9H00 às 21H00, propõe o Sr. Vereador do pelouro da Juventude 
e Desporto Dr. Paulo Rabaça, a atribuição de um apoio de 300.000$00 (trezentos mil 
escudos). 

Analisada a proposta e tendo em conta que nos termo s da alínea e) do n.º 1 
do art.º 13 da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, o s municípios dispõem de atribuições 
do domínio do Património, cultura e ciência , delibera por unanimidade, e de acordo 
com a alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da supracita da Lei e com a alínea b) do n.º 4 do 
art.º 64.º da lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, atr ibuir à Associação de Estudantes da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria. u m subsídio de 300.000$00 
(trezentos mil escudos). 

** 
ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO GRUPO DESPORTIVO CARREIRENSE  PARA 
ORGANIZAÇÃO DE PASSEIO CICLOTURISMO “CARREIRA 2000”  
N.º2424/00 Presente o ofício do Grupo Desportivo Carreirense que solicita apoio para a 
realização do Passeio de Cicloturismo “Carreira 2000” 

A Câmara analisou o assunto e tendo em consideração  que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições nos Tempos livres e desporto , delibera por unanimidade, e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2 do art.º 20.º da su pracitada Lei e com a alínea b) do n.º 
4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro , atribuir ao Grupo Desportivo 
Carreirense, um subsídio de 50.000$00 (cinquenta mi l escudos). 

** 
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: 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 
- REFORMULAÇÃO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE 

CORTES – PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DAS CORTES 1.ª FAS E 
- ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO COM O CONSÓRCIO – PARQUE EXP O 

SA., CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS SA. E BANCO PORTUGUÊS  DO 
INVESTIMENTO SA. 
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- ALTERAÇÃO AO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA E FINA NCEIRA 
- ALTERAÇÃO AO PROJECTO DE ESTATUTOS 
- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COM SEDE EM AMOR, CARREIRA E  

MONTE REDONDO – VERBA DE ARRANQUE 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – BOMBEIROS VOLUNTÁRIO S DA 

MACEIRA 
- PUBLICIDADE - CERCILEI 
- PUBLICIDADE – RÁDIO RENANCENÇA 
- MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO – ALTERAÇÃO DE 

HORÁRIO 

** 
CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (DA-49) 
N.º2425/00 Presente o ofício da entidade a seguir indicada, a solicitar a cedência das 
instalações do teatro José Lúcio da Silva: 

LIZ FM – dia 02 de outubro de 2000, à noite, para realização do III Festival de 
Música do Liz 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliber a por unanimidade, 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, a expensas 
da Câmara. 

** 
REFORMULAÇÃO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CORTES – 
PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DAS CORTES 1.ª FASE 
N.º2426/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de suprimir os trabalhos que constam 
dos artigos 4.3, 4.5.1 e parte do artigo 4.4, que orçam em 6.250.354$00, e substituí-los por 
trabalhos de espécie diferente, embora com o mesmo fim e que orçam em 14.082.840$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
substituição dos trabalhos na empreitada supra de 6 .250.354$00 para 14.082.840$00, + 
IVA, onerando a obra em mais 7.832.486$00.  

** 
ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO COM O CONSÓRCIO – PARQUE EXP O, SA., CAIXA 
GERAL DE DEPÓSITOS SA. E BANCO PORTUGUÊS DE INVESTI MENTO SA. 
N.º2427/00 Presente a alteração ao protocolo com o consórcio – Parque Expo SA., Caixa 
Geral de Depósitos SA. E Banco Português de Investimento SA., aprovado pela deliberação 
N.º 2114/00 de 2000/08/02, para acrescentar ao 2.º parágrafo, substituir o antepenúltimo 
parágrafo , substituir na Cláusula Décima quinta e substituir nas assinaturas, que passam a 
ter a seguinte redacção: 

“2.º Parágrafo 

“... urbanas, considerando que no âmbito do aludido Consórcio, a Caixa Geral de Depósitos, 
designará a Caixa - Banco de Investimento, SA., para no seio do mesmo a representar na 
prossecução do respectivo objecto, designado igualmente o FRIE – Grupo CGD., para a 
concretização das tomadas de participação que vierem a ser aprovadas.” 

Antepenúltimo parágrafo 

“Por designação da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Banco de Investimento, SA, 
sociedade comercial anónima com sede na Rua Barata Salgueiro, 33, em Lisboa, pessoa 
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colectiva n.º 501 898 417, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
sob o n.º 67081, doravante abreviadamente designada por CBI e Fundo de Reestruturação 
e Internacionalização Empresarial Grupo CGD – Caixa Investimentos, doravante 
abreviadamente designado por FRIE – Grupo CGD, aqui representado pela respectiva 
Sociedade Gestora, Caixa Investimentos, Sociedade de Investimentos, SA, sociedade 
comercial com sede na Av.ª João XXI, 63, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 501 875 743, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 66 728.” 

“Cláusula Décima Quinta 
(Comunicações) 

Onde está CGD, substituir por Caixa – Banco de Investimento, SA.” 

“Assinaturas 

Caixa – Banco de Investimento SA. 

___________________________ 

FRIE – Grupo CGD. 

___________________________” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, aprovar as 
alterações ao protocolo acima transcritas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
ALTERAÇÃO AO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA E FINA NCEIRA 
N.º2428/00 Presente a alteração ao estudo de viabilidade económica, aprovado pela 
deliberação N.º 2114/00 de 2000/08/02. 

Assim; nas páginas 8 e 12 onde se lê  Caixa Geral de Depósitos deverá ler-se  Caixa – 
Banco de Investimento SA. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de submeter à 
Assembleia Municipal o pedido de alteração em epígr afe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
ALTERAÇÃO AO PROJECTO DE ESTATUTOS 
N.º2429/00 Presente a alteração ao projecto de Estatutos, aprovado pela deliberação N.º 
2114/00 de 2000/08/02, na sua alínea c) do Art.º 21, onde lê  Caixa Geral de Depósitos 
deverá ler-se  FRIE – Grupo CGD. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, submeter à 
Assembleia Municipal o pedido de alteração em epígr afe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS COM SEDE EM AMOR, CARREIRA E  MONTE 
REDONDO – VERBA DE ARRANQUE 
N.º2430/00 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura referente ao 
assunto em epígrafe, que é do seguinte teor: 

“PROPOSTA 

A emergência de novas estruturas educativas – Agrupamentos de Escolas – 
acarreta dificuldades acrescidas ao nível da coordenação de esforços e recursos. 

1. considerando o investimento que uma fase de transição implica; 
2. considerando a necessidade de articulação de respostas conjuntas 

(Câmara, Escolas, Juntas de Freguesia), contribuindo para uma transição 
harmoniosa, compatibilizando as diversas partes; 

3. considerando a necessidade de valorizar os Projectos Educativos em 
elaboração e que se pretende que venham a dar respostas melhoradas para 
o futuro nível Pedagógico e Cultural, bem como no âmbito da Acção Social, 
obrigando a um maior dispêndio, tanto no Ensino Pré-Escolar como no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico; 

Proponho  a atribuição de uma verba de 200.000$00 para apoiar o arranque dos 
Agrupamentos de Escolas que iniciam no ano lectivo 2000/2001, nos termos do decreto 
Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto.” 

A Câmara delibera por unanimidade, concordar com a proposta acima 
transcrita e atribuir a cada um dos seguintes Agrup amentos de Escolas do Concelho 
de Leiria, constituídos nos termos do Decreto-Lei n .º 115-A/98, de 4 de Maio, uma 
verba de 200.000$00 para o seu arranque: 

Agrupamento de Escolas de : 

- Amor, Monte Real e Carvide 
- Monte Redondo, Coimbrão e Bajouca 
- Carreira, Souto da Carpalhosa e Ortigosa 

** 
LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – BOMBEIROS VOLUNTÁRIO S DA MACEIRA 
N.º2431/00 Presente o requerimento dos Bombeiros Voluntários da Maceira, com sede em 
Maceira, concelho de Leiria, solicitando Licença Acidental de Recinto para um espectáculo 
de tauromaquia, a realizar no dia 17 de Setembro corrente, no lugar e freguesia de Maceira. 

A Câmara delibera por unanimidade, autorizar: 
1- a realização do referido espectáculo, devendo pa ra o efeito pagar 

previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de 6.985$00, ficando a 
encargo da requerente a limpeza do recinto na área envolvente; 

2- fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 da  actual redacção do art.º 
21.º do Regulamento geral sobre o Ruído; 

3- comunicar ao Governo Civil e à GNR para reforçar  o patrulhamento; 
4- comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acção  Cultural no Distrito 

de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PUBLICIDADE – CERCILEI 
N.º2432/00 Presente o fax da CERCILEI, solicitando autorização para a colocação de uma 
faixa (3 metros por 70 centímetros) alusiva a um evento a decorrer no dia 16 e 17 de 
Setembro, junto ao edifício do Turismo do Município e na Avenida Heróis de Angola. Foi 
igualmente pedida a isenção das taxas municipais correspondentes. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar o sol icitado, isentando o 
requerente do pagamento da respectiva taxa de publi cidade. 

A Cercilei fica obrigada a retirar a faixa, sob pen a de, não o fazendo, a 
câmara o fazer debitando-lhe os custos com a operaç ão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PUBLICIDADE – RÁDIO RENASCENÇA 
N.º2433/00 Presente o fax da RÁDIO RENASCENÇA , solicitando autorização para levar a 
cabo a distribuição de cupões de participação no concurso da RFM, “Viagem do Milénio”. O 
espaço pretendido é a Praça Paulo VI, no dia 19 de Setembro, entre as 11 e as 18 horas, 
sendo igualmente solicitada a autorização para colocar uma viatura automóvel Chrysler 
Voyager, da empresa patrocinadora do concurso. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar o sol icitado, devendo o 
requerente pagar as taxas correspondentes á ocupaçã o do espaço público e 
publicidade. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

MERCADO MUNICIPAL DA PRAIA DO PEDRÓGÃO – ALTERAÇÃO DE HORÁRIO 
N.º2434/00 Presente uma petição formulada por uma funcionária do mercado municipal da 
Praia do Pedrógão, e subscrita por vários vendedores daquele mercado, solicitando uma 
alteração de horário para aquele local, desde o dia 15 a 30 de Setembro corrente, 
designadamente que, todos os dias a abertura fosse às 8 horas e o encerramento às 14 
horas, excepto aos sábados que seria das 8 horas às 19 horas. 

Desta petição consta uma informação do encarregado do mercado que é do 
seguinte teor: “Face ao exposto não vejo inconveniente no solicitado pelos vendedores” 

A Câmara, face à informação do encarregado do merca do delibera, por 
unanimidade, autorizar a alteração do horário do me rcado municipal da Praia do 
Pedrógão. 

** 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram quinze 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 treze dias do mês de Setembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 
 


