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ACTA N.º 45 
Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e noventa 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por VERÍSSIMA MARIA SOARES DE 
OLIVEIRA GASPAR GONÇALVES Chefe de Repartição. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.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 a Acta da reunião de 99.11.17., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

Por motivos devidamente justificados, o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE 
RABAÇA SARAIVA  não esteve presente. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 
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PONTO NÚMERO UM 

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

375/90 ANA PAULA CONFRARIA VARATOJO E OUTRO 
1350/91 IVO LOPES DUARTE MOLEIRINHO 
1120/93 VIRGÍLIO JORGE DA PONTE 
1381/96 ANTÓNIO JACINTO GAMEIRO 
1416/97 DOMINGOS JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO 

186/98 JOSÉ RODRIGUES 
193/98 JOSÉ RODRIGUES 
194/98 JOSÉ RODRIGUES 

1144/98 GARCIA LOURENÇO SIMÕES 
86/99 HÉLIA MARIA PEREIRA VIEIRA DUARTE 

129/99 RUILIZ – CONSTRUÇÕES LEIRIA, LD.ª 
297/99 JORGE MANUEL CARREIRA PEREIRA 
331/99 MARIA ELISABETE MARQUES F. BETENCOURT E OUTRO 
729/99 ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO 
759/99 ADELINO JORGE HENRIQUES 
843/99 ISABEL FILIPE MARTINS 

1054/99 PAULO DE JESUS SANTOS 
1106/99 CONSOUTO – SOC. DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 
1331/99 JOSÉ AUGUSTO DE FARIA MARQUES 

PONTO NÚMERO DOIS 

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

83/99 OLIVEIRA & FERREIRA – EMP. IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
134/99 JAIME PEREIRA TEOTÓNIO 
152/99 IRILUX – ILUMINAÇÃO, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

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

6/98 ÁLVARO MARQUES DOS SANTOS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DIV. N.º : 

42/99 TELECEL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

13/92 GAMICENTRO – CONSTRUÇÕES DE LEIRIA LD.ª E OUTROS 
5/96 MANUEL DE JESUS SILVA 

11/96 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS, S.A. 
28/96 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS, S.A. 
29/96 ANTÓNIO DE SOUSA FADIGAS 
49/96 MANUEL FONSECA DA SILVA 

6/97 EDIFOZ – EMP. IMOBILIÁRIOS S.A. 
11/97 ADELINO LEAL VICENTE PEREIRA 
14/97 CONSTRUTORA ANTUNES & RAIMUNDO, LD.ª 
25/97 JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS 
13/98 MOISÉS CARREIRA FERREIRA 
15/98 LUSODOMUS – EMP. IMOBILIÁRIOS S.A. 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DO(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S) DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S: 
T 46/99 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA CARANGUEJEIRA – INFORMAÇÃO 

SOBRE ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 
T 93/99 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COM PINTURA A SPRAY PLÁSTICO E 

TERMOPLÁSTICO (APLICAÇÃO MANUAL), NA ZONA URBANA DE 
LEIRIA E VIAS MUNICIPAIS DO CONCELHO – MINUTA DE CONTRATO 
PARA APROVAÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

TT 346/99 CONCURSO DE IDEIAS PARA O ARRANJO DA ROTUNDA DA 
ALMOINHA GRANDE – NOMEAÇÃO DO JÚRI 

TT 214/97 TRÂNSITO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE MARIA MADALENA 
FERREIRA DE OLIVEIRA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA 

TT 268/98 TRÂNSITO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE JÚLIA ESTRELA DOS 
SANTOS VIEIRA, REPRESENTANTE DE SEU FILHO MENOR JOÃO 
PAULO DOS SANTOS VIEIRA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA 

PONTO NÚMERO OITO 

- VISITA AO MUNICÍPIO DE LEIRIA DO REITOR DA UNIVERSIDADE EDUARDO 
MONDLANE – MOÇAMBIQUE – TOMAR CONHECIMENTO 

- SUBSÍDIOS DA ACÇÃO SOCIAL 
- OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CML - ASSOCIAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 16 AO PLANO DE 1999 
- ALTERAÇÃO N.º 19 AO ORÇAMENTO DE 1999 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PUBLICIDADE – BELARTE II – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD.ª 
- PUBLICIDADE – UNIFATO CONFECÇÕES DO CENTRO, LD.ª 
- PUBLICIDADE – LEIRITRÓNICA, LD.ª 
- ACTIVIDADES EM MERCADOS – ANULAÇÃO DE DÍVIDA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE QUATRO 
LUGARES DE FISCAL MUNICIPAL NA CATEGORIA DE 1.ª CLASSE 

PONTO NÚMERO DOZE 

- ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DO 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DE SANTA CATARINA DA 
SERRA - REFEITÓRIO 

- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 127 – SÉ DE LEIRIA – PEDIDO 
DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – FUNDO INICIAL DA FUNDAÇÃO 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – APOIOS 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA (1) 

N.º2947/99 Pelo Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1.º na sequência das várias intervenções que já fez acerca do avolumar de 
problemas na zona antiga de Cidade, com a coincidência de na última reunião ter alertado 
para o potencial “paiol” existente um inúmeras casas devolutas e cujas portas e janelas estão 
arrombadas, o que foi confirmado por um incêndio no último fim de semana felizmente sem 
grandes danos, deseja saber o ponto da situação sobre o processo de declaração de uma 
área crítica, única solução que dá operacionalidade à Câmara, tal como se vê nos frequentes 
exemplos que vão saindo em Diário da República. 

O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA  informou que o Gabinete do Centro 
Histórico entendeu não definir qual a “área crítica”, sem primeiro ter dados mais concretos. A 
Câmara fez o levantamento de todos os prédios e respectivos donos, trabalho foi muito 
complicado, pois não existiam elementos, tendo-se que solicitar ajuda às Finanças, Telecom, 
Cenel, etc...De momento já se enviaram ofícios a todas as pessoas, já se receberam algumas 
respostas, pelo que depois se fará o levantamento final para se definir as necessidades das 
diversas zonas. 

O Sr. Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA , perguntou qual era a previsão de 
tempo para apresentação ao Governo. 

O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA  respondeu que o prazo para as respostas 
termina dentro de mais ou menos quinze dias. 

A Senhora PRESIDENTE, acrescentou que numa primeira fase se irá notificar os 
proprietários, para procederem às obras urgentes. 

A Sra. Directora do Departamento do Planeamento ARQ.ª CRISTINA GIL, 
informou ainda que os dados já estão a ser tratados, e que está a ser analisado o assunto 
com vista à elaboração de um Plano de Reabilitação. Com o envio dos ofícios o Gabinete 
teve grande afluência de pessoas, que pretendiam ser esclarecidas sobre o assunto. 

2.º questionou se o caderno de encargos das obras do Ex-Mercado Santana não 
previa as intervenções arqueológicas, e confrontando-se agora a Câmara com essa 
intervenções, até que ponto pode a obra encarecer a custos não previstos, que atrasos se 
podem verificar, ao mesmo se as descobertas não poderão criar a necessidade de 
reformulação parcial do projecto. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO esclareceu que o concurso e respectivo 
caderno de encargos já foi feito pelo Executivo anterior, e que não previa essa situação. Mas 
por iniciativa da Câmara essa prospecção está a ser feita, com acompanhamento do IPA 
(Instituto de Arqueologia) tendo já dado alguns frutos, que brevemente serão dados a 
conhecer ao Executivo. Não se prevê que venha a atrasar a obra. 

O Sr. Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA, perguntou quando é que efectivamente 
iriam começar as obras, pois receia que estas intervenções venham a retardar o começo da 
obras em muito tempo. Perguntou ainda em que situação estavam as lojas que continuam em 
funcionamento. 

A Senhora PRESIDENTE, informou que estava optimista, prevendo que o atraso 
não seja significativo. 

O Sr. Vereador ENG. PEDRO FARIA, informou que as Lojas têm resolvida a 
situação da sua mudança, excepto uma que aguarda a colocação de um quiosque para se 
mudar. 

** 
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N.º2948/99 Pelo Sr. Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA foi apresentada a seguinte questão: 

acerca de notícias na comunicação social questionou sobre a intervenção da 
Câmara no Euro 2004. 

A Senhora PRESIDENTE informou que aquando da apresentação pública da 
Empresa que irá gerir o Euro 2004 foi dito que as Delegações Regionais serão a última parte 
da organização a implementar. Foi igualmente dito nessa mesma cerimónia pelo Sr. 
Presidente da Federação Portuguesa de Futebol na presença do Sr. Ministro Dr. Fernando 
Gomes que a indicação das pessoas que irão formar estas delegações regionais terá que ter 
o aval das respectivas Câmaras Municipais. 

Quanto às notícias na comunicação social são especulações e já mandou fazer 
um desmentido. 

** 

N.º2949/99 Pelo Sr. Vereador DR. JOSÉ ALVES foi apresentada a seguinte questão: 

perguntou quando é que finalmente iriam apresentar os relatórios dos inquéritos 
em curso. 

A Senhora PRESIDENTE informou que muito em breve serão presentes a 
reunião, estando previsto o dos Bombeiros estarem concluídos amanhã e os outros estão 
ainda em audiência de testemunhas. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2950/99 PROC.º N.º 375/90 - (fl. - 119) 
De ANA PAULA CONFRARIA VARATOJO E OUTRO,  acompanhado de uma 

exposição do Sr. GUALTER FRANCISCO GONÇALVES, residente na Rua José Diogo 
Oliveira Júnior, n.º 14 – 1º Dt.º - Sismaria – Leiria Gare, freguesia de Marrazes, acerca da 
alteração de uma fracção para instalação de uma sala de jogos, no bloco habitacional e 
comercial situado no Lote 4 – Casal da Rabeca – Leiria Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, d e 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, por  não respeitar o afastamento 
previsto no Decreto Lei n.º 37575/49, de 8 de Outub ro (distância mínima de 200m, ao 
estabelecimento escolar existente). 

** 

N.º2951/99 PROC.º N.º 1350/91 - (fl. - 200) 
De IVO LOPES DUARTE MOLEIRINHO,  acompanhado de um pedido de 

alteração em nome do Sr. AMÉRICO DE ALMEIDA CÂNDIDO, residente na Estrada da 
Figueira da Foz, Lote 3 – 2.º Dt.º, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de alteração de um estabelecimento de comercial para restauração – self-service, localizado 
no bloco habitacional e comercial situado no Casal da Rabeca Gare, Lote 7, freguesia de 
Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

1.º no requerimento apresentado solicita a licença de utilização, 
verificando-se que para emissão da mesma, o estabel ecimento em causa carece da 
execução de obras de adaptação; 

2.º não esclarece quanto a localização da conduta d e fumos (r/c, 1º e 2º 
pisos). 

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, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar, que caso pretenda a revisão  do processo, deverá ser 
apresentado requerimento para licenciamento das obr as a efectuar, de acordo com o 
disposto no Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novemb ro, com a redacção dada pelo 
Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, e ainda ser i nstruído com: 

A) acta de condomínio autorizando as obras que pret ende levar a efeito e, 
alteração de uso; 

B) projecto devidamente elaborado com indicação a v ermelho e amarelo, 
relativamente às alterações que pretende efectuar, nomeadamente WC e tardoz; 

B.B’ refere-se ainda, que o projecto apresentado nã o se encontra de 
acordo com o previsto no loteamento em que o edifíc io se insere (Processo de 
Loteamento n.º 17/89), nomeadamente no que se refer e à ocupação em logradouro; 

C) projecto de segurança contra incêndios para apre ciação do Serviço 
Nacional de Bombeiros, nos termos do disposto na Po rtaria n.º 1063/97, de 21 de 
Outubro. 

Delibera ainda, que o projecto a apresentar carece de parecer a emitir pelo 
Centro de Saúde. 

** 

N.º2952/99 PROC.º N.º 1120/93 - (fl - 124) 
De VIRGILIO JORGE DA PONTE, residente em Rua de Leiria, Tojeira – S. Simão 

de Litém, acompanhado de uma exposição referente ao indeferimento do projecto de 
arquitectura de legalização da ampliação de um edifício destinado a armazém, situado em 
Moitas Altas - Pinheiros, freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2953/99 PROC.º N.º 1381/96 
De ANTÓNIO JACINTO GAMEIRO , residente na Quina do Bispo Lote 37 – A, 

freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 

N.º2954/99 PROC.º N.º 1416/97 - (fl - 82) 
De DOMINGOS JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO, residente na Casa das 

Oliveiras – Vale Verde, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
legalização de uma garagem, situada em Vale Verde, 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  18/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização da garagem acima 
referida, devendo para efeitos de licenciamento apr esentar projecto de estabilidade no 
prazo de 180 dias.  

** 

N.º2955/99 PROC.º N.º 186/98 - (fl - 189) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, freguesia de 

Memória, referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na 
Rua de Stº António, Lote 16, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento; 

2.º a área de arrumos no sótão não poderá ter condi ções de habitabilidade, 
de acordo com a informação do Departamento de Urban ismo de 12/08/98 (Processo de 
Loteamento 27/90); 

3.º a implantação deve cumprir com os alinhamentos definidos no processo 
de loteamento, devendo apresentar corte rectificado  de acordo com a deliberação de 
Câmara tomada em 03.06.98; 

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

Construção, Garantia Bancária no valor de Esc. 120. 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 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2956/99 PROC.º N.º 193/98 - (fl - 177) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, freguesia de 

Memória, referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na 
Rua de Stº António, Lote 23, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento; 

2.º a área de arrumos no sótão não poderá ter condi ções de habitabilidade, 
de acordo com a informação do Departamento de Urban ismo de 12/08/98 (Processo de 
Loteamento 27/90); 

3.º a implantação deve cumprir com os alinhamentos definidos no processo 
de loteamento, devendo apresentar corte rectificado  de acordo com a deliberação de 
Câmara tomada em 03.06.98; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
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5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
Construção, Garantia Bancária no valor de Esc. 120. 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 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2957/99 PROC.º N.º 194/98 - (fl - 177) 
De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av. 11 de Julho, n.º 1151, freguesia de 

Memória, referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na 
Rua de Stº António, Lote 24, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira deverá cumprir com o disposto  no processo de 
loteamento; 

2.º a área de arrumos no sótão não poderá ter condi ções de habitabilidade, 
de acordo com a informação do Departamento de Urban ismo de 12/08/98 (Processo de 
Loteamento 27/90); 

3.º a implantação deve cumprir com os alinhamentos definidos no processo 
de loteamento, devendo apresentar corte rectificado  de acordo com a deliberação de 
Câmara tomada em 03.06.98; 

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

Construção, Garantia Bancária no valor de Esc. 120. 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 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2958/99 PROC.º N.º 1144/98 - (fl - 299) 
De VIGOLARTE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA., com escritórios na Av. 

Marquês de Pombal, Lote 7 – 3º Esqº, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações, a levar a efeito num bloco habitacional sito no Lote 5, em 
Olivalzinho, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações do bloco habitacional 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º a sala de condomínio deve ser dotada das devida s condições de 
iluminação e ventilação; 

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

** 

N.º2959/99 PROC.º N.º 86/99 - (fl - 15) 
De HÉLIA MARIA PEREIRA VIEIRA DUARTE, residente na Rua da Base Aérea, 

n.º 55, freguesia de Amor, referente ao projecto de arquitectura de alterações para instalação 
de um estabelecimento de bebidas na fracção “B” do bloco situado no Lote 1-Almoínha 
Grande, 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  23/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações acima referidas, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever em obra zona de vestíbulo entre a zona d a cozinha e wc de 
serviço; 

2.º garantir em obra zona de armazenagem e despensa  do dia. 
3.º apresentar no prazo de 180 dias: 

a) projectos de especialidade, incluindo projecto d e isolamento 
acústico; 

b) acta de condomínio referindo a alteração de uso e execução de 
obras, tal como anteriormente referido e, nos termo s do previsto no 
Art.º 1422º do Código Civil, já que o prédio se enc ontra constituído 
em propriedade horizontal. 

** 

N.º2960/99 PROC.º N.º 129/99 - (fl - 171) 
De RUILIS-CONSTRUÇÕES DE LEIRIA, LDA., com sede na Rua da Fontinha, 22 

– Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a 
levar a efeito em moradias geminadas e muros, sitos em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações das moradias e muros 
acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º manter a área de cedência, de acordo com a plan ta de implantação 1:200 
(folha 53), da qual se deve dar conhecimento ao req uerente; 

2.º garantir o cumprimento do Código Civil nos muro s à estrema e entre 
fracções (1.5m de altura acima do terraço); 

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

** 

N.º2961/99 PROCº. N.º 297/99 - (fl. - 34) 
De JORGE MANUEL CARREIRA PEREIRA,  residente em Caldelas, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a 
efeito em Covinha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º  41º 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: 

1º as plantas apresentadas à escala 1/1000 e 1/200 não são coincidentes 
relativamente à delimitação da propriedade; 

2º o corte AB apresentado não indica os limites da propriedade, largura do 
arruamento, afastamentos da construção e cotas alti métricas; 

3º deverá prever-se patamar no r/c junto às escadas  de acesso à cave de 
acordo com o previsto no art.º 15º e 45º do Regulam ento Geral das Edificações 
Urbanas. 
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Assim e, em face do exposto emite-se parecer desfav orável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do Art.º 63º do 
Decreto-Lei 445/91 de 20 de Novembro, com a redacçã o dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94 de 15 de Outubro. 

** 

N.º2962/99 PROC.º. N.º 331/99 - (fl. - 28) 
De MARIA ELISABETE MARQUES FIGUEIREDO BETENCOURT E OU TRO, 

residente na Rua Professor Alves de Brito, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura de remodelação de um barracão destinado a indústria, situado na rua e freguesia 
acima referidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- analisado o processo ao abrigo do disposto no art .º 41º 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 o local não se encontra devidamente servido de acessos e 
estacionamentos, não cumprindo com o disposto nos a rt.ºs 26º e 71º 
respectivamente, do Regulamento do Plano Director M unicipal; 

2.º o proposto não cumpre com o disposto no art.º 4 7º do Regulamento do 
PDM, no que se refere à área de construção; 

3.º não esclarece quanto à classe da indústria em c ausa, nos termos do 
disposto na Portaria n.º 744-B/93, de 18 de Agosto;  

4.º não indica o processo, ao abrigo do qual foi li cenciada a construção 
existente; 

5.º a Certidão da Conservatória do Registo Predial não se encontra de 
acordo com o indicado nos elementos gráficos, no qu e se refere à área da propriedade; 

6.º não se verifica o cumprimento do art.º 65º do R egulamento Geral das 
Edificações Urbanas, na totalidade dos espaços; 

7.º o projecto não cumpre o art.º 1360º do Código C ivil, junto ao limite da 
propriedade. 

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 e alínea a) do 
n.º 2 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2963/99 PROC.º. N.º 729/99 - (fl. - 63) 
De ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO,  residente em Caxieira, freguesia de Santa 

Eufêmea, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num 
estabelecimento situado no Lote 53 – R/C Esq.º - Cruz d’Areia, freguesia de Leiria, para 
instalação de estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 
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Relativamente ao presente projecto, verifica-se que : 
1.º o projecto apresentado não se encontra de acord o com o inicialmente 

aprovado no que se refere à cave, devendo apresenta r elementos de sobreposição a 
vermelho e amarelo de acordo com o previsto no Regu lamento Municipal de Obras 
Particulares; 

2.º as escadas de acesso à cave devem ser dotadas d e patamar intermédio, 
não devendo ser previstos lanços curvos de acordo c om o disposto nos art.ºs 15º e 45º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, e esc larecer ainda qual a utilização 
prevista para a mesma; 

3.º a acta de condomínio refere-se à instalação de chaminé e 
estabelecimento de café no r/chão D, sendo o estabe lecimento agora proposto indicado 
para o r/chão E; 

4.º não esclarece quanto ao sistema de ventilação d os WC propostos, de 
acordo com o previsto no art.º 87º do RGEU; 

5.º o projecto carece ainda de parecer do Centro de  Saúde. 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea b) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2964/99 PROC.º N.º 759/99 - (fl - 31) 
De ADELINO JORGE HENRIQUES, residente em Salgueira de Cima – Casal dos 

Bernardos, freguesia e concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 10 da Urbanização Belmonte – Casal dos Matos, freguesia 
de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado a apresentar: 

1.º no prazo de 180 dias: 
a) uma colecção completa do projecto de arquitectur a, onde constem 

os elementos rectificados, para efeito de autentica ção, a devolver 
no acto do levantamento da licença; 

b) projectos de especialidade; 
2.º no acto do levantamento do Alvará de Licença de  Construção, Garantia 

Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apresentad a não cessará em caso algum, sem 
autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2965/99 PROC.º N.º 843/99 - (fl - 51) 
De ISABEL FILIPE MARTINS,  residente na Rua Emilia Silva Carvalho, n.º 10 – 

2.º Dt.º, freguesia de Leiria, acompanhado de um pedido de prorrogação de prazo em 
resposta à notificação efectuada nos termos do Código de Procedimento Administrativo, 
referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 68 – 
Urbanização Belmonte – Casal dos Matos, freguesia Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, delibera, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura da moradia, 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  redacção dada pelo Decreto Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
22/09/99, transmitida através do oficio n.º 9290 de  14/10/99, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º2966/99 PROC.º. N.º 1054/99 - (fl. - 40) 
De PAULO DE JESUS SANTOS,  residente em Crespos – S. Mamede, referente 

ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 88 – Urbanização Quinta 
do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

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

1.º o projecto não cumpre a área de implantação pre vista no loteamento 
e de acordo com o disposto na alínea S5 do art.º 3º  do Regulamento do Plano 
Director Municipal; 

2.º não cumpre o afastamento ao eixo da via, devend o este medir-se a partir 
da parte mais avançada da construção; 

3.º não cumpre o afastamento tardoz da construção a o limite do lote 
previsto no loteamento; 

4.º não apresenta corte abrangendo as vias públicas  confinantes, com 
indicação de afastamentos medidos a partir da parte  mais avançada da construção; 

5.º não cumpre com o art.º 15º do Regulamento Geral  das Edificações 
Urbanas, relativamente à previsão de antecâmara ent re a zona de garagem e o piso 
habitacional, afim de garantir as devidas condições  de higiene e salubridade; 

5.º não indica a localização do sistema de ventilaç ão das instalações 
sanitárias interiores, de acordo com o art.º 87º do  RGEU, indicando ainda as 
respectivas condutas na cobertura. 

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, com a  redacção dada pelo Decreto Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2967/99 PROC.º N.º 1106/99 - (fl - 26) 
De CONSOUTO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede na Rua 

Frei Joaquim Neves, n.º 98 – Souto do Meio, freguesia de Caranguejeira, referente ao 
projecto de arquitectura um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 2 – Brejo – Gândara 
dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, condicionado 
ao seguinte: 



99.11.24 

CMLeiria/Acta n.º 45 

01902-(13) 

1.º apresentar memória descritiva com indicação da qualificação de 
materiais e de elementos construtivos, de acordo co m o Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro e Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

2.º apresentar uma colecção completa do projecto de  arquitectura, para 
autenticação a devolver aquando do levantamento da licença; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
4.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 s er deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no art.º 64º do Regula mento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2968/99 PROC.º N.º 1331/99 - (fl. - 27) 
De JOSÉ AUGUSTO DE FARIA MARQUES,  residente em Casal de Santa Clara, 

freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de alteração/ampliação a levar a 
efeito numa moradia, situada em Casal da Santa Clara, freguesia de Parceiros, e alteração de 
uso do R/Chão para a instalação de indústria de confecção. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto nas 
alíneas a) e b) ((eventualmente alínea g) face à fa lta de aprovação da entidade 
coordenadora)) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Le i n.º 445/91, de 20 de Novembro, 
com a redacção dada pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1.º não ter apresentado documento comprovativo da e ntidade 
coordenadora, nos termos do n.º 1 do art.º 10º do D ecreto Lei n.º 109/91, de 15 de Março 
e Decreto Lei n.º 282/93, de 17 de Agosto; 

2.º a utilização não estar clara face à tabela de c lassificação de actividades 
industriais (Portaria n.º 744-B/93 de 18 de Agosto) ; 

3.º incumprimento do art.º 50º e falta de esclareci mento quanto ao 
cumprimento do Capitulo VI do Regulamento do Plano Director Municipal; 

4.º falta de pé direito na zona de confecção e de t eares, face ao art.º 65º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas e art.º 4 º do Decreto Lei n.º 243/86, de 20 
de Agosto; 

5.º falta de instalações sanitárias e vestiários pa ra ambos os sexos; 
6.º falta de sala de descanso, face ao Decreto Lei n.º 243/86, de 20 de 

Agosto e Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º2969/99 INF. N.º 83/99 - (fl. - 18) 
De OLIVEIRAS & FERREIRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S LDA,  com 

sede em Santo Antão - Batalha, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco 
habitacional, a levar a efeito na Rua Francisco Pereira da Silva – Cruz d’Areia, freguesia de 
Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera por, unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto nas alíneas b) e 
d) do n.º 1 do artigo 63º do Decreto Lei n.º 445/91 , de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto Lei 250/94, de 15 de Outubro, por : 

1.º não estar suficientemente esclarecida a interve nção, quanto à 
movimentação de terras e seu relacionamento com a t opografia dos confinantes; 

2.º propor “construção” e alterações topográficas n a área prevista como 
equipamento pelo Plano Director Municipal, face ao seu art.º 52º (que deverá ser cedida 
ao domínio público e sobre a qual não deverá incidi r qualquer índice); 

3.º não respeitar (considerando-se desenquadrada) a  cércea das 
construções envolventes (se bem que esteja em área habitacional/residencial de média 
densidade) não devendo exceder os 4 pisos em todos os alçados; 

4.º os afastamentos laterais serem insuficientes fa ce à cércea pretendida, 
quanto ao cumprimento do Capitulo II do Título III do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, face a igual ocupação dos conf inantes (art.º 59º); 

5.º se considerar inconveniente o estacionamento e suas consequentes 
manobras junto à rua, uma vez que esta garante actu almente bom fluxo de tráfego e 
excede a sua propriedade. 

Mais delibera informar, que caso solicite a revisão  do processo deverá 
reformular a proposta, carecendo a mesma de esclare cimento da Hidráulica, face à 
simbologia na planta à escala 1/1000, pela eventual  existência de linha de água. 

** 

N.º2970/99 INF. N.º 134/99 - (fl. - 11) 
De JAIME PEREIRA TEOTÓNIO,  residente na Estrada da Carreira de Tiro, n.º 40 

– Rêgo d’ Água, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de construção de 
um edifício, a levar a efeito em Olhalvas, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  18/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

- analisado o pedido, verifica-se que: 
1.º não é indicada a área da propriedade, não sendo  igualmente indicada 

a área de construção que pretende efectuar; 
2.º a delimitação da propriedade é efectuada junto às construções 

existentes do lado Sul abrangendo o arruamento exis tente, de acordo com os 
elementos gráficos apresentados, devendo o mesmo se r esclarecido; 

3.º a cércea proposta (cinco pisos), não é aceitáve l sob o ponto de vista 
de enquadramento urbanístico no local de acordo com  o indicado na memória 
descritiva, não devendo a mesma exceder três pisos acima do solo, e ainda a 
solução a apresentar assegurar o correcto enquadram ento com o existente; 

4.º a construção deverá desenvolver-se preferencial mente no sentido 
nascente, poente e paralelo ao arruamento, do lado Sul; 

5.º não é indicado o estacionamento exterior junto ao limite da propriedade, 
devendo o mesmo cumprir com o disposto no art.º 67º  do Regulamento  do Plano 
Director Municipal. 

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. 
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N.º2971/99 PROC.º. INF. N.º 152/99 - (fl. - 16) 
De IRILUX-ILUMINAÇÃO, LDA.,  com sede na Rua de Santa Margarida, 37-39, 

freguesia de Arrabal, referente ao pedido de viabilidade de alteração/renovação e construção 
de cave, a levar a efeito num edifício sito em Cova das Faias, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  23/11/99, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo: 

 “A pretensão não tem enquadramento no Art.º 49º do  Regulamento do Plano 
Director Municipal, quer: 

- quanto à ampliação (cave) quer quanto à legalização  das obras 
existentes, que se mantêm desde o Processo de Obras  n.º 467/94; 

- quanto ao índice e utilização proposta para comérci o; 
- quanto a afastamentos às estremas; 
- também por indefinição quanto a lugares de estacion amento. 

Caso venha a apresentar projecto de conformidade co m o PDM, ficará sujeito à 
consulta do Instituto para a Conservação e Exploraç ão da Rede Rodoviária e Serviço 
Nacional de Bombeiros.” 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2972/99 PROC.º V.H. N.º 6/98 
De ÁLVARO MARQUES DOS SANTOS, acompanhado de uma exposição da 

requerente Dª Amélia da Silva, representada pelo seu advogado Dr. José Guimarães e 
Associados, com escritório na Praça Goa, Damão e Diu, n.º 10-1º, em Leiria, acerca das 
obras para beneficiação higiénica do prédio situado no lugar de A-dos-Pretos, freguesia de 
Maceira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, com 
base na informação prestada pela Divisão Jurídica e m 30/08/99, da qual deverá ser 
dada conhecimento ao requerente, informar que os ar gumentos apresentados na 
exposição não são atendíveis, devendo por consequên cia, caso assim o entenda fazer 
valer os direitos a se arroga, em sede contenciosa.  

Mais delibera, na sequência da deliberação tomada e m reunião de 02/06/99, 
mandar notificar a Sr.ª Dª Amélia da Silva, residen te na Estrada da Marinha Grande, A-
dos-Pretos, freguesia de Maceira, ao abrigo do disp osto na alínea c) do n.º 5 do Art.º 
64º da Lei n.º 169/99, de 18/09/99 e Art.º 13º do D ecreto-Lei n.º 321-B/90 de 15 de 
Outubro, para no prazo de 45 dias, proceder à reali zação das obras necessárias à 
reparação das deficiências apontadas e constantes d o auto de vistoria, do qual já lhe 
foi dado conhecimento. 

Delibera ainda dar conhecimento da decisão tomada a o inquilino Sr. Álvaro 
Marques dos Santos. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 
N.º2973/99 PROC.º DIV. N.º 42/99 - (fl - 2) 

De TELECEL-COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A., com sede na Rua Tomás da 
Fonseca, Centro Empresarial Torres de Lisboa, Torre A-14º, em Lisboa, referente ao pedido 
de alargamento da Estação Base Telecel no terreno junto à parte lateral do cemitério de Leiria 
(L.116 Leiria). 



99.11.24 

CMLeiria/Acta n.º 45 

01905-(16) 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar o ala rgamento em mais 40 m2 
da Estação Base Telecel (L116 Leiria), sita no terr eno junto ao Cemitério de Leiria, 
mediante o pagamento da contrapartida de 1.000.000$ 00 (um milhão de escudos) por 
ano a cobrar durante o mês de Janeiro. 

Mais delibera considerar a instalação a título prec ário, cessando logo que se 
torne necessária uma eventual ampliação do Cemitéri o. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º2974/99 PROC.º LOT. N.º 13/92 (fl. 256) 
Da firma GAMICENTRO – CONSTRUÇÕES DE LEIRIA LD.ª , com sede em 

Souto de Cima-Caranguejeira, acompanhado de uma informação do Departamento de 
Urbanismo relativamente ao pedido de reanálise do processo de loteamento da sua 
propriedade sita em Vale da Cabrita, freguesia de Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade, analisar este p rocesso conjuntamente 
com o loteamento 12/92 em nome de COLIMPUS, LD.ª. 

** 

N.º2975/99 PROC.º LOT. N.º 5/96 (fl. 97) 
De MANUEL DE JESUS DA SILVA,  residente em Barracão - Colmeias, 

acompanhado de um requerimento solicitando a recepção definitiva das obras de infra-
estruturas do loteamento situado em Monte - Barracão, freguesia de Colmeias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 19.11.99  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, o cancelamento da 
importância restante correspondente a 10% da Garant ia Bancária n.º 23029700005, 
emitida pelo Banco Nacional Ultramarino S.A. 

** 

N.º2976/99 PROC.º LOT. N.º 11/96 
Da firma EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. , com sede em 

Pocejal-Vermoil, acompanhado do ofício do Núcleo Operativo da Comissão de Coordenação 
da Região Centro, dando resposta ao pedido de parecer solicitado pela reunião camarária de 
11.8.99, referente ao loteamento sito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, aprovar 
os esclarecimentos ao Regulamento do loteamento em causa apresentados pela firma 
promotora em 16.7.99. 

** 

N.º2977/99 PROC.º LOT. N.º 28/96 
Da firma EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. , com sede em 

Pocejal-Vermoil, acompanhado do ofício do Núcleo Operativo da Comissão de Coordenação 
da Região Centro, dando resposta ao pedido de parecer solicitado pela reunião camarária de 
15.9.99, referente ao loteamento (Belmonte 2) sito em Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, aprovar 
os esclarecimentos ao Regulamento do loteamento em causa, apresentados pela firma 
promotora em 16.7.99. 
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N.º2978/99 PROC.º LOT. N.º 29/96 (fl. 444) 
De ANTÓNIO DE SOUSA FADIGAS E OUTROS,  residente na Av. Marquês de 

Pombal, Lote 4-r/c Dt.º em Leiria, acompanhado do ofício do Núcleo Operativo da Comissão 
de Coordenação da Região Centro, dando resposta ao pedido de parecer solicitado pela 
reunião camarária de 11.8.99, referente ao loteamento sito em Casal dos Matos, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, aprovar 
os esclarecimentos ao Regulamento do loteamento em causa, apresentados pelos 
promotores em 12.7.99. 

** 

N.º2979/99 PROC.º LOT. N.º 49/96 (fl. 207) 
Apresenta o promotor MANUEL FONSECA DA SILVA,  residente na Rua da 

Barosa, 121 em Moinhos da Barosa, os elementos referidos na deliberação de 22.9.99, 
nomeadamente o traçado do colector pluvial rectificado e planta de síntese com a passagem 
do colector no lote 1 do loteamento da sua propriedade sita em Moinhos da Barosa, freguesia 
de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 19.11.99, delibera por unanimidade, aprovar a planta 
síntese rectificada, devendo ficar expresso no resp ectivo alvará a passagem do 
colector no lote 1, bem como a obrigação do requere nte proceder à limpeza da vala que 
vai receber as águas pluviais por indicação do mesm o, sendo esta obrigação, condição 
para a recepção das obras na sua conclusão. 

** 

N.º2980/99 PROC.º LOT. N.º. 6/97 
Da firma EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. , com sede em 

Pocejal-Vermoil, acompanhado do ofício do Núcleo Operativo da Comissão de Coordenação 
da Região Centro, dando resposta ao pedido de parecer solicitado pela reunião camarária de 
15.9.99, referente ao loteamento sito em Quinta do Seixal, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, aprovar 
os esclarecimentos ao Regulamento do loteamento em causa, apresentados pela firma 
promotora em 16.7.99. 

** 

N.º2981/99 PROC.º LOT. N.º 11/97 (fl. 265) 
De ADELINO LEAL VICENTE PEREIRA,  residente na Rua Magalhães Pessoa, 7 

– 2º esq.º em Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo 
dando conhecimento ter ocorrido um lapso aquando da emissão do alvará do loteamento sito 
na Quinta do Pisão-Parceiros, uma vez que a área total correspondente ao lote 2 é de 
1.143m2, e não de 1.443m2, como erradamente ficou descrito no mesmo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 16.11.99 delibera p or unanimidade, autorizar a 
emissão de aditamento ao alvará em causa, com a áre a referida devidamente 
rectificada. 

** 
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N.º2982/99 PROC.º LOT. N.º 14/97 
Da firma CONSTRUTORA ANTUNES & RAIMUNDO LD.ª. , com sede na Rua da 

Torre, 110 em Bouça - Colmeias, acompanhado do ofício do Núcleo Operativo da Comissão 
de Coordenação da Região Centro, dando resposta ao pedido de parecer solicitado pela 
reunião camarária de 11.8.99, referente ao loteamento sito em Baralha, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, aprovar 
os esclarecimentos ao Regulamento do loteamento em causa, apresentados pela firma 
promotora em 15.7.99. 

** 

N.º2983/99 PROC.º LOT. N.º 25/97 
De JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS , residente na Rua da Torre, 110 em Bouça - 

Colmeias, acompanhado do ofício do Núcleo Operativo da Comissão de Coordenação da 
Região Centro, dando resposta ao pedido de parecer solicitado pela reunião camarária de 
15.9.99, referente ao loteamento sito em Brejo, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, aprovar 
os esclarecimentos ao Regulamento do loteamento em causa, apresentados pelo 
promotor em 15.7.99. 

** 
N.º2984/99 PROC.º LOT. N.º 13/98 

Em que é requerente MOISÉS CARREIRA FERREIRA. 
Presente a informação da DOM datada de 24/11/99 e a minuta do Protocolo que 

abaixo se transcreve: 
“PROTOCOLO 

Entre o MUNICÍPIO DE LEIRIA, adiante designado por 1.º outorgante e 
representado pela Senhora Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, Presidente da 
Câmara Municipal, e MOISÉS CARREIRA FERREIRA, titular do Processo de Loteamento n.º 
LOT 13/98, residente na Rua Barro da Ponte, n.º 145, em Caxieira, freguesia de Santa 
Eufémia, concelho de Leiria, portador do bilhete de identidade n.º 4311469, emitido em 
07/01/97 pelo Arquivo de Identificação de Leiria, contribuinte fiscal n.º 118863886, adiante 
designado por 2.º outorgante, é celebrado o presente Protocolo, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 2 do artigo 13.º e da alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
448/91, de 29 de Novembro, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O presente Protocolo tem por objecto o financiamento de uma nova ligação viária 
do loteamento ao Nó da Cova das Faias, de acordo com o previsto em planta anexa ao 
Protocolo, sendo que o custo estimado para a realização da ligação viária ascende a 
70.000.000$00 (setenta milhões de escudos), valor este que já inclui o custo da ligação viária 
proposta pelo 2.º outorgante, o custo do prolongamento da via a partir do Nó desnivelado da 
Cova das Faias e os custos estimados com as expropriações. 

Cláusula Segunda 

O 1.º outorgante obriga-se a proceder à construção da ligação viária referida na 
cláusula anterior, dentro do prazo que for possível fixar atendendo aos condicionalismos 
técnicos, financeiros e procedimentais relativos, nomeadamente, às expropriações dos 
terrenos necessários à execução da obra. 

Cláusula Terceira 

O 2.º outorgante assume a comparticipação em 14,4 % o financiamento das obras 
referidas na cláusula anterior, no montante de 10.000.000$00 (dez milhões e oitenta 
escudos), a pagar à Câmara Municipal de Leiria no acto de levantamento do alvará de 
loteamento. 
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Cláusula Quarta 

A obrigação estabelecida na cláusula terceira constitui condicionamento ao 
licenciamento do loteamento n.º LOT 13/98 e consta do respectivo alvará, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 448/91 e do Anexo IV da Portaria n.º 
216/92, de 20 de Março. 

Cláusula Quinta 

O 1.º outorgante tem a faculdade de, com fundamento em motivos de ordem 
técnica ou financeira, optar por outro traçado para a ligação viária alternativo ao proposto pelo 
2.º outorgante.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, na sequência da s deliberações 
tomadas nas reuniões de 20/01/99 e 21/07/99, concor dar com a informação da DOM 
datada de 24/11/99 e com o teor do Protocolo acima transcrito e conceder à Sra. 
Presidente da Câmara Municipal poderes para o outor gar em representação do 
Município. 

Mais delibera que do Alvará de loteamento constem o s condicionamentos ao 
loteamento anteriormente aprovados, bem como os con stantes do presente Protocolo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º2985/99 PROC.º LOT. N.º 15/98 (fl. 61) 
Da firma LUSODOMUS-EMP. IMOBILIÁRIOS S.A. , com sede em Vale Grande 

,Telheiro - Barreira, acompanhado de uma exposição na sequência da proposta de 
indeferimento comunicada pela deliberação camarária de 21.7.99. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, indeferir 
o projecto para o loteamento em epígrafe, ao abrigo  do disposto na alínea a) do n.º 2 do 
art.º 13º do Decreto-Lei n.º 448/91 de 29 de Novemb ro e Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de 
Dezembro, uma vez que os elementos apresentados pel a firma promotora não 
permitem obstar aos motivos que estiveram na propos ta de indeferimento presente em 
reunião de Câmara de 21.7.99. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA CARANGUEJEIRA (9) T - 46/ 99. 
N.º2986/99 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Art.º s 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (DOM) sobre a adjudicação definitiva da 
referida obra ao concorrente FRAGOSO & FILHOS LDA. pelo valor de 25.014.640$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (DOM), delibera, por unanimidade, e em conformidade 
com o N.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, adjudicar 
definitivamente ao concorrente FRAGOSO & FILHOS LDA  a obra supra referida pelo 
valor de 25.014.640$00 + IVA, e de acordo com a sua  proposta de 04 de Agosto de 1999. 

** 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL , COM PINTURA A SPRAY PLÁSTI CO E TERMOPLÁSTICO 
(APLICAÇÃO MANUAL), NA ZONA URBANA DE LEIRIA E VIAS  MUNICIPAIS DO 
CONCELHO (9) T - 93/99. 
N.º2987/99 Nos termos do art.º 116 do Dec.-Lei nº 59/99 de 02 de Março, foi presente para 
aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Leiria e a firma VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A. 

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

referida; 
2 - autorizar a celebração do respectivo contrato. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

CONCURSO DE IDEIAS PARA O ARRANJO DA ROTUNDA DA ALM OINHA GRANDE – 
NOMEAÇÃO DO JÚRI (9) TT 346/99 
N.º2988/99 De acordo com o programa do concurso referido em epígrafe, é necessária a 
nomeação do júri, que deverá ser composto por sete elementos. 

A Câmara delibera, por unanimidade concordar com a nomeação do júri, 
composto pelos seguintes elementos: 

- Dr. Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa 
- Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço 
- Arqt.ª Maria Cristina Miguens Gil 
- Arqt.º António Veiga Moreira de Figueiredo 
- Arqt.ª Maria Vitória Baena Turmo Mendes 
- Dr. Luís Jordão 
- Um representante do Instituto de Arte Contemporânea  

** 

TRÂNSITO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE MARIA MADALENA  FERREIRA DE 
OLIVEIRA – INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA (9) TT 21 4/97 
N.º2989/99 Retirado. 

** 
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TRÂNSITO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE JÚLIA ESTRELA DOS SANTOS VIEIRA, 
REPRESENTANTE DE SEU FILHO MENOR JOÃO PAULO DOS SAN TOS VIEIRA – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO JURÍDICA TT 268/98 
N.º2990/99 Retirado, agendar para a próxima reunião . 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

VISITA AO MUNICÍPIO DE LEIRIA DO REITOR DA UNIVERSI DADE EDUARDO 
MONDLANE – MOÇAMBIQUE 
N.º2991/99 Presente o fax n.º 781/RT/99, de 02/11/99, do Reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane – Moçambique, Professor Doutor Brazão Mazula, no qual vem agradecer a 
deferência e o caloroso acolhimento que lhe foi prestado na visita ao município de Leiria em 
Outubro último. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

SUBSÍDIOS DA ACÇÃO SOCIAL 
N.º2992/99 Presente o mapa de pedidos de subsídios de diversas entidades, que abaixo se 
transcreve: 

Entidade Pretensão Atribuição 
Conferência de S. Vicente Paulo das 
Cortes 

Subsídio para despesas extraordinárias de 
apoio a famílias carênciadas 

200.000$00 

Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente Mental – 
Delegação da Marinha Grande 
(Instituição Distrital) 

Subsídio à semelhança do ano anterior 350.000$00 

O Pinóquio – Jardim de Infância Renovação de equipamento de cozinha 500.000$00 
ADASCO Viatura para apoio domiciliário aos idosos 987.200$00 
CERCILEI Construção do novo edifício (conclusão da 

empreitada); aquecimento central e 
equipamento de cozinha 

1.500.000$00 

Lar da Coucinheira - Amor Colocação da 3.ª placa e telhado 5-500.000$00 
(5 Prestações) 

Conferência de S. Vicente Paulo do 
Coimbrão 

Construção de WC para uma carênciada de 
risco 

250.000$00 

Centro Social e Cultural da Paróquia do 
Souto da Carpalhosa 

Construção do Lar da 3.ª Idade 3.500.000$00 
(3 Prestações) 

Centro Social Paroquial da caranguejeira Centro de Dia e Lar da 3.ª Idade – Início de 
Actividades 

500.000$00 

Analisado o assunto, a Câmara nos termos da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º 
da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro delibera, por u nanimidade, atribuir os subsídios 
acima descritos às entidades constantes do respecti vo mapa. 

** 

OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CML – ASSOCIAÇÃO – ATRI BUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
N.º2993/99 Presente o ofício n.º 123, de 18 de Novembro/99 da Direcção das Obras Sociais 
do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – Associação, informando que pretendem oferecer 
a todos os sócios das Obras Sociais um “Cabaz de Natal”, sendo necessário para fazer face 
às despesas com tal evento a verba de 5.000 contos. 

 Nos termos da alínea a) do art.º 52.º dos Estatutos e Regulamentos das Obras 
Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – Associação constituem, entre outros, 
receitas da Associação, os subsídios concedidos pela Câmara Municipal. 
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 Nos termos da alínea p) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, a Câmara tem competência para atribuir subsídios às Obras Sociais, com vista à 
concessão de benefícios sociais aos funcionários e seus familiares. 

Analisado o assunto, a Câmara, nos termos da alínea  p) do n.º 1 do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera, por  unanimidade, atribuir às Obras 
Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria – Associação, um subsídio de 5.000 
contos para os fins supra referidos. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 
N.º2994/99 Presente o Balancete de tesouraria relativo a vinte e quatro de Novembro de 
1999, apresentando um total de Disponibilidades de 928.006.927$00 sendo de Operações 
Orçamentais 857.586.675$00 e de Operações de Tesouraria 70.420.252$00. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 16 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1999 
N.º2995/99 Presente a 16.ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 24.050 contos. 

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

** 

ALTERAÇÃO N.º 19 AO ORÇAMENTO DE 1999 
N.º2996/99 Presente a 19.ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 78.540 contos. 

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

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PUBLICIDADE – BELARTE II – PUBLICIDADE EXTERIOR, LD .ª (3)24-16 
N.º2997/99 Presente o requerimento da firma Belarte II – Publicidade Exterior, Ld.ª., com sede 
em Av. dos Aliados, 141 – 1º e 2º - Porto, solicitando autorização para renovação de licença 
de 4 bandeirolas, por mais seis meses (até ao mês de Maio). 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do. 

** 

PUBLICIDADE – UNIFATO CONFECÇÕES DO CENTRO, LD.ª (3 )24-16 
N.º2998/99  Presente o pedido da Firma Unifato Confecções do Centro, Ld.ª., com sede em 
Reguengo do Fétal – Batalha, solicitando autorização para instalação de um painel 
publicitário, a colocar em Arrabalde da Ponte (Rotunda das Portas de Leiria). 

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do, na condição indicada 
pelo DU.. 



99.11.24 

CMLeiria/Acta n.º 45 

01918-(29) 

PUBLICIDADE – LEIRITRÓNICA, LD.ª (3)24-16 
N.º2999/99 Presente o processo  mencionado em epígrafe do qual consta informação de 
99.11.10 dos Fiscais Municipais, dando nota que a Firma Leiritrónica, Ld.ª , com sede em 
Quinta de St.º António, Marrazes,  procedeu à colocação de 6 placas indicativas, sem estar 
devidamente licenciada para o efeito. 

A Câmara depois de analisar o processo, delibera po r unanimidade, notificar 
a  referida firma nos termos dos artigos 100º e 101 º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/9 1, de 15/11, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, d a intenção da Câmara ordenar a 
remoção das placas indicativas, por não estarem lic enciadas. 

** 

ACTIVIDADES EM MERCADOS – ANULAÇÃO DE DÍVIDA (TL)28 -2 
N.º3000/99 Presente a informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à anulação da 
certidão de dívida com o conhecimento n.º 104/98, no valor de 1.935$00, da Sr.ª  D. Maria 
Pereira Pedrosa Almeida, residente no Lugar de Vale do Horto, Azoia, em virtude de a mesma 
já ter sido liquidada. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO  DE QUATRO 
LUGARES DE FISCAL MUNICIPAL NA CATEGORIA DE 1.ª CLA SSE 
N.º3001/99 Presente a acta de classificação final elaborada pelo respectivo júri do concurso 
acima referido. 

A Câmara considerando, que por sua deliberação de 2  de Julho de 1999, foi 
aberto concurso interno de acesso limitado para pro vimento de quatro lugares de 
Fiscal Municipal na categoria de 1.ª Classe; 

Considerando que os candidatos aos lugares referido s foram submetidos a 
entrevista profissional de selecção e avaliação do seu curriculum vitae; 

Considerando que foi feita a audiência prévia a tod os os candidatos, tendo 
todos eles declarado, sob compromisso de honra que não iriam apresentar reclamação 
ou recurso hierárquico acerca da classificação que lhes foi atribuída, delibera, por 
unanimidade; 

1.º homologar a acta classificativa elaborada pelo respectivo júri de 
selecção dos candidatos. 

2.º nomear os quatro primeiros classificados no con curso JOÃO MIGUEL 
MARQUES DE LEMOS CORDEIRO, JOÃO PEDRO JORGE JORDÃO,  JOSÉ EMÍDIO 
MENDES DA SILVA e LUÍS MIGUEL JESUS NEVES TRINDADE,  para ocuparem o lugar 
de Fiscal Municipal de 1.ª Classe, devendo esta del iberação ser publicada no Diário da 
República. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - RE FEITÓRIO - DE 15-4 
N.º3002/99 Presente o ofício n.º 1170/99 da ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA 
DA SERRA, datado de 99.11.04, acompanhado do balancete das refeições do mês de 
Outubro/99, no montante de 197.590$00. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola Básica 1,2,3 de 
Santa Catarina da Serra a verba de 197.590$00 relat iva ao fornecimento das refeições 
dos alunos do 1º ciclo. 

** 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 127 – SÉ DE  LEIRIA - PEDIDO DE 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º3003/99 Presente uma carta do AGRUPAMENTO 127 DO CORPO NACIONAL DE 
ESCUTAS, datada de 99.11.07, solicitando cedência gratuita do autocarro da CML (37 
lugares), nos dias 18 e 23 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. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA – FUNDO INICIAL DA FU NDAÇÃO 
N.º3004/99 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – APOIOS 
N.º3005/99 Retirado, agendar para a próxima reunião . 

** 

Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei N.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DA CARANGUEJEIRA T – 240/96 
- EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DA FREGUESI A DE 

MACEIRA T 95/97 
- AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓR IO 

R32, EM VALE DA PEDRA, FREGUESIA DE SOUTO DA CARPAL HOSA 
- PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DE MACEIRA – LIS T – 373/95 
- ESCOLA 1.º CEB – COSTAS - MACEIRA 
- ILUMINAÇÃO DE NATAL 
- PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DE MACEIRA – LIS T – 373/95 
- CO-INCINERAÇÃO EM MACEIRA 

** 
CONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA DA CARANGUEJEIRA (9) T - 240/96 
N.º3006/99 Pela firma A. BAPTISTA DE ALMEIDA, LD.ª , e confirmado pela DOM foi presente 
para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante ao Auto de Medição N.ºs a) 1; 2; 
3T+; 4; 5; 6; 7T+ 8; 9; 10; 12; 13; 14; 21; 22 ;b) 11T+; 15T+; 16T+; 17T+; 18T+; 19T+; 20T+, 
da obra supra, no valor total de 2.451.721$00+ IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
DOM delibera por unanimidade, aprovar e autorizar o  pagamento do estudo de Revisão 
de Preços apresentado no valor de 2.451.721$00 + IV A. 
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EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOCAIS DA FREGUESI A DE MACEIRA (9) T - 
95/97. 
N.º3007/99 Pela firma MATOS & NEVES, LDA.,  e confirmado pela DOM foi presente para 
aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante ao Auto de Medição N.º s 1, 2, 4, 3T+, 
5T+, da obra supra, no valor total de 520.715$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. delibera por unanimidade, aprovar e autoriza r o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor de 520.715$0 0 + IVA. 

** 

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓR IO R32, EM VALE 
DA PEDRA, FREGUESIA DE SOUTO DA CARPALHOSA 
N.º3008/99 Presente o ofício n.º 8242, de 16 de Novembro de 1999, dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, remetendo à Câmara Municipal cópia de 
parte da acta n.º 38/99, da reunião do Conselho de Administração daqueles Serviços, 
realizada em 21 de Outubro de 1999, relativa à aquisição do terreno em epígrafe. 

A Câmara depois de analisar o assunto e concordando  com a deliberação do 
Conselho de Administração dos Serviços Municipaliza dos de Água e Saneamento de 
Leiria, tomada em sua reunião de 21 de Outubro de 1 999, delibera, por unanimidade: 

1.º adquirir por compra e pelo valor de 2.860.000$0 0 (dois milhões 
oitocentos e sessenta mil escudos) a MARIA PEDROSA DOMINGUES DUARTE, casada 
com ARLINDO PEREIRA DOMINGUES, residente em Vale da  Pedra, freguesia de Souto 
da Carpalhosa, Concelho de Leiria, o terreno com a área de 600 m2, sito em Vale da 
Pedra, inscrito na matriz predial rústica da fregue sia de Souto da Carpalhosa, sob o 
artigo 729 e registado na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 
4917, confrontando do Norte com Manuel Domingues da  Ponte, Sul e Poente com 
Manuel Gaspar e Nascente com Caminho; 

2.º remeter o processo aos Serviços de Património p ara estes diligenciarem 
a celebração da respectiva escritura pública, no 1. º Cartório Notarial de Leiria; 

3.º conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara  Municipal para 
outorgar a mesma escritura; 

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

** 

PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DE MACEIRA – LIS (9 ) T 373/95 
N.º3009/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual propõe a aprovação de erro e omissões do projecto no valor de 
7.939.530$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar os 
erros e omissões do projecto, pelo valor de 7.939.3 50$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Bosogol – Construções e Obras Públicas, Ld.ª. 

** 

ESCOLA 1.º CEB – COSTAS – MACEIRA 
N.º3010/99 Presente o ofício 472/99 de 99.11.18 da JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA , 
que solicita a alteração à deliberação de Câmara N.º 251//99, da Reunião de Câmara de 99-
09-29, por várias divergências com o Sr. Luís Filipe Ribeiro Pereira, originando a que os pais 
tivessem arranjado outro espaço, pertencente à Sra. D. Maria José Vieira Dias Mendes, 
residente na Rua Principal, n.º 3 – B, em Costa de Cima – Maceira, para as actividades de 
Tempos Livres. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, substituir o ar rendamento efectuado 
em nome do Sr. Luís Filipe Ribeiro Pereira na valor  de 600.000$00 para o presente ano 
lectivo para o nome da Sra. D. Maria José Vieira Di as Mendes no mesmo valor. 

** 

ILUMINAÇÃO DE NATAL 
N.º3011/99 Presente o ofício da Comissão de Comerciantes da Rua Comissão de Iniciativa, a 
solicitar a comparticipação da autarquia para a iluminação de Natal naquela rua apresentando 
as seguintes opções: 

1.ª iluminação da toda a Rua, desde a Suzuki, até ao antigo Hospital 
 Valor: 1.200.000$00 + IVA 

2.ª iluminação da frente do Edifício Sol Leiria até ao final da Rua (Suzuki) 
 Valor: 600.000$00 + IVA 

3.ª iluminação da Rua na zona frontal ao edifício Sol Leiria 
 Valor: 450.000$00 + IVA 

Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, concordar com a 
1.ª opção, apresentando em alternativa a opção de i luminação desde a ponte pedonal, 
passando pelo Parque até ao Edifício Sol Leiria, co mparticipando a Câmara com os 
50% do Valor da 1.ª opção. 

** 

PISCINA COBERTA DE APRENDIZAGEM DE MACEIRA – LIS (9 ) T – 373/95 
N.º3012/99 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, de acordo com preços de proposta e acordados, no valor de 3.839.219$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a amais, a preço de propos ta, pelo valor de 3.839.219$00 + IVA 
, devendo dar-se conhecimento à firma Bosogol – Con struções e Obras Públicas, Ld.ª.. 

** 

CO-INCINERAÇÃO EM MACEIRA 
N.º3013/99 A Senhora PRESIDENTE deu conhecimento e distribuiu cópias da carta enviada 
pelo Exm.º Senhor Ministro Eng. José Sócrates onde esclarece sobre as declarações 
proferidas  na entrevista à RR e que levantaram alguns comentários por parte de alguns 
órgãos de comunicação social. 

O Sr. Vereador DR. VITOR LOURENÇO, apresentou a proposta que abaixo se 
transcreve: 

“O conjunto de explicações dadas pelo Ministro do Ambiente, acerca das 
declarações em entrevista à RR e reproduzidas na imprensa escrita, apontando caminhos 
que a legislação anterior havia suspendido, merecem, se não uma tomada de posição da 
Câmara Municipal , pelo menos algum comentário. 

Trata-se no mínimo de uma explicação que peca por tardia. 
E que merece no mínimo uma manifestação de espanto por esta justificação 

agora dada à Câmara, quando, se houvesse bom senso e transparência de intenções, 
deveria ter vindo primeiro explicar este novo posicionamento do Ministro e do Governo. 

Porque, na verdade, se é para aliviar economicamente o Ministério do Ambiente, 
irá seguramente sobrecarregar os gastos com a saúde. 

Em segundo lugar, o Governo apresentou-se às eleições com o projecto, então 
anunciado, que correspondia ás três alíneas agora apresentadas no ponto 2 desta carta do 
Sr. Ministro, e que as suas declarações parecem contrariar. 
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Por último, apenas se entende a intervenção do Sr. Ministro ou como 
condicionante do trabalho da Comissão numa atitude intimidatória dum grupo de trabalho que 
ainda vai ser nomeado, ou como um balão de ensaio junto da opinião publica .... 

A afirmação de que “o governo honrará todos os compromissos ...” dificilmente 
continuará sustentável para a Câmara Municipal e sobretudo para a população de Maceira, 
dado que os anúncios de constituição do GTR e da consignação de verbas, na altura 
anunciadas como de execução imediata, têm sido continuamente adiadas. 

Proponho que: 
A Câmara Municipal de Leiria manifeste uma grande estranheza perante estes 

factos e solicite ao Governo o início imediato das acções que haviam sido um compromisso 
formal do Sr. Primeiro Ministro.” 

O Sr. Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA, concordou da necessidade e da 
importância da requalificação ambiental na Maceira, que prima pelos seus telhados brancos 
derivado ao cimento. Afirmou ainda que com o esclarecimento dado de que as promessas do 
Governo serão cumpridas, as pessoas irão sentir-se mais seguras. 

A Senhora PRESIDENTE, acrescentou que enquanto não houver medidas de 
requalificação, ninguém vai acreditar, pelo que é imprescindível, que elas sejam iniciadas. Só 
assim as populações acreditarão nas promessas do Governo. 

Informou igualmente ter transmitido este sentimento ao Sr. Ministro do Ambiente 
em conversa telefónica. 

A Câmara tomou conhecimento e analisada a carta env iada e a proposta do 
Sr. Vereador, a Câmara delibera, por unanimidade, s olicitar ao Sr. Ministro do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, o início imediato d as acções de requalificação 
ambiental. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e cinquenta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, Veríssima Maria Soares de Oliveira Gaspar Gonçalves, 
Chefe de Repartição, mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e quatro dias do mês de 
Novembro do ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

A CHEFE DE REPARTIÇÃO 

___________________________ 
 
 
 


