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ACTA N.º 29 
Aos catorze dias do mês de Julho 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: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO* 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG. FERNANDO BRITES CARVALHO 

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

** 

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

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.07.07., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram catorze horas e 
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.: 

1302/95 BRITICASA – SOC. CONSTRUÇÕES, LD.ª 
303/96 LUÍS DO CARMO MOREIRA DE LIMA 
773/96 AFONSO & CARREIRA, LD.ª 
323/98 MANUEL NICOLAU CASEIRO 

1119/98 AMÉRICO NUNES GASPAR RAMOS 
1316/98 CONSTRUTORA DO LENA, S.A. 
1349/98 ANA PAULA NOGUEIRA DE ALMEIDA E OUTRO 
1605/98 MANUEL PEREIRA DOMINGUES 
1622/98 MANUEL JUVENAL DA SILVA MAGRO 

126/99 GABRIEL FERREIRA CARREIRA 
136/99 PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO IRMÃOS MARISTAS 
242/99 JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS 
350/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
404/99 MANUEL CARLOS DOMINGUES 
408/99 RUI PEDRO CARDOSO DA MOTA E OUTRA 
460/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
535/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
544/99 JORGE SOUSA DOS SANTOS 
564/99 ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES 
741/99 I.C.P. – INDÚSTRIA DE CARNES DE POMBAL, S.A. 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO. N.º: 
209/98 SOLUEX – SOC. LUSITANENSE DE EXPORTAÇÃO E INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO, S.A. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS N.ºS. : 

21/88 GUERGIL – CONSTRUÇÕES E INVEST. IMOBILIÁRIOS, LD.ª 
32/96 RAMIRO RODRIGUES ANTUNES 
13/98 MOISÉS CARREIRA FERREIRA 
18/98 JOSÉ GASPAR DE SOUSA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

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

T 242/98 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E RECTIFICAÇÃO DA E.M. DE 
PORTO CARRO TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO 
CONSELHO – INFORMAÇÃO SOBRE ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

T 178/96 EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE CAMPOS – MACEIRA – 
ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 179/98 EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE ORTIGOSA – ACTAS DAS 
COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 46/98 E.N. 357 – BENEFICIAÇÃO ENTRE OS KM 3.589 E 8.750 (TROÇO DA 
E.N. 357 DE QUINTA DA SARDINHA (SANTA CATARINA DA SERRA)) 
PASSANDO POR LOUREIRA, AO LIMITE DO CONCELHO – ACTAS DAS 
COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 251/98 RECUPERAÇÃO DA CASA DO VISCONDE – RECTIFICAÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO N.º 1677/99 DA ACTA N.º 26 DE 99.06.23 
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PONTO NÚMERO CINCO 

T 227/97 REQUERIMENTO APRESENTADO POR JOSÉ MANUEL DOS SANTOS 
CASANOVA, RELATIVO A PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS 
CAUSADOS EM PEÇA DE VESTUÁRIO. 

PONTO NÚMERO SEIS 

- CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS, PARA 
ARREMATAÇÃO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 550 RAMAIS DE LIGAÇÃO 
DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA - ADJUDICAÇÃO 

- CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS, PARA 
ARREMATAÇÃO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO SANEAMENTO DOMÉSTICO 
DE POUSOS E PONTE DOS POUSOS – PASSAGEM DO EMISSÁRIO DA RIBEIRA 
DO SIROL – ADJUDICAÇÃO 

- CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA ETAR DE OLHALVAS – TUBAGENS E 
INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS – CONTRATO ADICIONAL – RECTIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÃO 

- EMPREITADA DE DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DA BACIA DO LIS, LENA E RIBEIRA 
DE SEIÇA – EMISSÁRIO DO VALE GRACIOSO – TRABALHOS A MAIS – MINUTA DE 
CONTRATO 

- CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS, PARA 
ARREMATAÇÃO DA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MARRAZES – ADJUDICAÇÃO 

- AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO EM CONFRARIA – FREGUESIA DE 
COLMEIAS PARA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROPRESSORA 

- IGREJA PAROQUIAL DA BARREIRA CENTRO PASTORAL – DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE PÚBLICO 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO OITO 

- RESCISÃO DE CONTRATO 
- AUTO POR FALTA DE ASSIDUIDADE 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PROC. CONC. N.º 10/99 – AQUISIÇÃO POR LOTES DE DIVERSOS SINAIS DE 
TRÂNSITO 

- PROC. CONC. N.º 12/99 – AQUISIÇÃO DE UM PONTO SOCORRO FLORESTAL 
PARA OS BOMBEIROS MUNICIPAIS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- SUBSÍDIOS A ATRIBUIR PARA VISITAS DE ESTUDO – ALUNOS CARENCIADOS – 
ANO LECTIVO 1999/2000 

- ESCOLAS DO 1.º CEB E JARDINS DE INFÂNCIA – PAGAMENTO DE ASSINATURA 
DE LINHA DE REDE E TELEFONE SIMPLES – TRANSFERÊNCIA PARA A 
DELEGAÇÃO ESCOLAR DE LEIRIA E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS. 

- ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE – CARANGUEJEIRA - REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS - REFEITÓRIO 
- PARÓQUIA N.ª SR.ª DA GAIOLA DE CORTES – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 

DO AUTOCARRO DA CML 
- CONVENÇÃO BAPTISTA PORTUGUESA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 
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PONTO NÚMERO ONZE 

- CAMPANHA VERÃO SIDA/99 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PRAIA DO PEDRÓGÃO – REALIZAÇÃO DE TOURADA 

PONTO NÚMERO TREZE 

- CÁRITAS DIOCESANAS DE LEIRIA – PEDIDO DE SUBSÍDIO 
- VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO (1) 

N.º1788/99 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO foi apresentada a seguinte questão: 

 Face ao elevado número de queixas que nos tem sido feitas por munícipes 
desejava saber em que situação se encontra o assunto dos arrumadores. 

 A Senhora PRESIDENTE, informou que o Governador Civil tem intenções de 
propor a legalização da actividade de arrumador, a exemplo de Peniche que tem uma 
avaliação positiva, mas que não lhe parece que em Leiria resulte. 
 A PSP tem muitas dificuldades para controlar todos os espaços a toda a hora, 
porque têm falta de efectivos. 

 O Senhor Vereador RAUL CASTRO , falou sobre o modelo em uso na cidade de 
Lisboa que está a dar bons resultados. 

 O Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , deu conta dos contactos 
havidos com o Comissário da PSP e o Governo Civil. 

 O Senhor Vereador RAUL CASTRO  propôs que se realizasse uma reunião 
especifica com as forças de segurança. 

** 

N.º1789/99 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foi apresentada a seguinte 
questão: 

 Informou que as obras da esplanada clandestina em construção por um dos 
bares do terreiro, continua lentamente a ter evolução, estando a colocar lajes por cima da 
calçada.o que na sua opinião deve a Câmara tomar uma posição.  
 Deu ainda conhecimento que na zona do Terreiro/Fonte Freire/Rua de Alcobaça 
há cada vez mais assaltos, nomeadamente à mão armada com armas brancas. Na rua 
Gomes Freire já ninguém circula à noite com medo. 

 A Senhora PRESIDENTE, concordou com o diagnóstico e deu conta de que a 
PSP não tem efectivos de acordo com as informações que lhe foram fornecidas. 
 Deu conta das diligências relativamente ao Posto da GNR de Monte Real 
designadamente junto do Senhor Ministro da Administração Interna que continua encerrado 
por falta de efectivos. 

 Analisado o assunto, e face ao estudo da Segurança no Concelho a 
Câmara delibera, por unanimidade : 
 Considerando que o problema da segurança de pessoa s e bens é dos que hoje 
mais preocupam os cidadãos em geral e os leirienses  em particular; 
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- Considerando que já se verificam no tecido urbano d a cidade de Leiria 
preocupantes focos de marginalidade que urge elimin ar, antes que aumentem ou 
proliferem ainda mais; 
- Considerando, ainda, que tais focos já tanto se ver ificam à luz do dia como de 
noite, condicionando o livre trânsito das pessoas e m algumas zonas da cidade; 
- Considerando que essa Zonas de maior risco coincide m com algumas estreitas 
ruas do centro histórico, outras na proximidade à a lameda do Marachão e outros 
locais de estacionamento automóvel onde se fixam o que vulgarmente se chama 
“Arrumadores”; 
Na continuidade das diligências já efectuadas pela senhora Presidente junto aos 
responsáveis das forças de segurança, a Câmara Muni cipal de Leiria delibera por 
unanimidade: 
Requerer aos senhor Comandante da P.S.P. a especial  vigilância diurna e nocturna 
das ruas envolventes à Rua de Alcobaça e Largo Când ido dos Reis, tais como, Rua 
Comandante João Belo, Rua Gomes Freire, Rua dos Poç os, Rua D. Nuno Álvares 
Pereira, Rua Pinheiro Chagas, Rua José Estevão, Rua  Alfredo Keil, Rua Marcos 
Portugal, Rua Barão do Salgueiro, Travessa da Paz, Travessa do Viana, Rua Infante D. 
Henrique, Travessa da Beneficiência, Rua D. Afonso Henriques, Rua 31 de Janeiro, 
Rua Grão Vasco e outras como as paralelas ao Marach ão de um lado e outro do rio 
Lis; 
Requer, também, a presença permanente de agentes da  P.S.P. nos seguintes parques 
e nos seguintes horários: 
- Parque de Maringá das 10 às 12 e das 14 às 17 horas ; 
- Parque envolvente do Cine-teatro, das 14 às 17 e da s 21 às 22 horas. 

** 

N.º1790/99 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA foi apresentada a seguinte 
questão: 

 Informou que o rio Lis está cheio de lixo especialmente visível junto do 
reprezamento das águas no Parque da Cidade que deveria ser mandado limpar. 
 Referiu ainda que a água continua a aparecer frequentemente com um 
desagradável aspecto leitoso. 
 No mandato anterior a provável fonte poluidora, uma empresa de serração de 
mármores na estrada do Vidigal, foi questionada sobre o problema. 
 Pretendo o Vereador saber se esta Câmara já tomou alguma providência para 
resolver este assunto. 

 A Câmara delibera por unanimidade comunicar à Direc ção – Regional do 
Ambiente do Centro (DRAC) o sucedido e solicitar a sua intervenção. 

** 

N.º1791/99 Pelo Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES foi apresentada a seguinte questão: 

 Recebeu uma carta com assinatura ilegível, que pensa ter sido também enviada 
ao restante executivo, com várias acusações, nomeadamente a um funcionário, que pensa 
que pela sua gravidade se deveria enviar cópia da mesma à Polícia Judiciária para os fins 
tidos por esta como convenientes e propôs que fosse dado conhecimento da mesma ao 
referido funcionário. 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade enviar cópia da 
referida carta à Polícia Judiciária para averiguaçõ es dos actos nela mencionados, 
bem como dar conhecimento da carta ao funcionário v isado. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

N.º1792/99 PROCº Nº 1302/95 - (fl - 321) 
De BRITICASA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA, com sede em 

Martinela, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a 
efeito num bloco misto, situado no Gaveto Largo Cândido dos Reis/Rua Barão de Viamonte, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no 
bloco acima referido, devendo apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 
dias. 

** 
N.º1793/99 PROC.º N.º 303/96 (fl - 90) 

De LUÍS DO CARMO MOREIRA DE LIMA,  residente na Rua Monsenhor 
Joaquim Carreira, n.º 40 – Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido 
de reanálise do projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito na 
Travessa de São José - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que os 
elementos apresentados não vêm dar resposta eficaz aos motivos que estiveram na 
origem do indeferimento, delibera, por unanimidade,  manter o indeferimento da 
pretensão ao abrigo do disposto no n.º 2 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, em 
virtude do prédio onde se pretende construir não po ssuir acesso minimamente 
adequado, para servir um edifício como o proposto. 

** 
N.º1794/99 PROC.º N.º 773/96 - (fl - 354) 

De AFONSO & CARREIRA LDA, com sede na Av.ª Marquês de Pombal, Lote 4 
– R/C Dt.º em Leiria, acompanhado de elementos dando resposta à notificação efectuada 
nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito 
num bloco habitacional e comercial, situado no Lote 3 – Quinta de São Miguel, freguesia de 
Marrazes. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto, consideran do que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 12/07/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar os elementos de sobreposição a vermel ho e amarelo de 
acordo com o Regulamento Municipal de Obras Particu lares, relativamente ao piso 3 e 
de acordo com o projecto inicialmente aprovado, dad o que é referido não haver 
aumento do número de fogos; 

2º Dar cumprimento ao disposto no art.º 12º do Decr eto Lei n.º 66/95, de 8 
de Abril, devendo prever caminhos de evacuação na c ave de estacionamento; 

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

** 
N.º1795/99 PROC.º Nº 323/98 - (fl - 264) 

De MANUEL NICOLAU CASEIRO, residente na Rua dos Lourais, freguesia de 
Barreira, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num edifício, 
situado no Lote 1 Casal do Guerra, 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  12/07/99, 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: 

Relativamente ao presente processo, e em face aos e lementos 
apresentados verifica-se que o mesmo não se encontr a de acordo com o previsto no 
loteamento no que se refere a: 

1º Número de lugares de estacionamento que deve ser  de 9; 
2º Acesso à garagem individual, uma vez que é efect uado no local da 

zona verde e passeio 
Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 

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

** 
N.º1796/99 PROCº N.º 1119/98 - (fl - 83) 

De AMÉRICO NUNES GASPAR RAMOS, residente na Rua da Mata Nacional, 
n.º 116, lugar e freguesia de Pousos, acompanhado de uma exposição referente às 
condições impostas nos pontos n.ºs 2 e 3 da deliberação tomada em 23/12/98, para o 
projecto de arquitectura de ampliação a levar a efeito numa moradia, situada na rua e 
freguesia acima referidas. 

A Câmara, depois de analisar a exposição e concorda ndo com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 08/07/99, delibera, 
por unanimidade, retirar as condições impostas nos pontos n.ºs 2 e 3 da deliberação 
tomada em 23/12/98, mantendo-se as restantes. 

** 
N.º1797/99 PROC.º Nº 1316/98 - (fl - 47) 

De CONSTRUTORA DO LENA, com sede em Quinta da Sardinha, freguesia de 
Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
comercial, a levar a efeito na Quinta de S. Venâncio, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/07/99, 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, considera-se que o projecto não se encontr a em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento ao ab rigo do disposto nas alíneas a), 
b) e d) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do art.º 63º do Decreto Lei acima referido (por falta 
de rede de esgotos), e ainda pelos seguintes motivo s: 

1º A volumetria pretendida e cércea consideram-se d esenquadradas, uma 
vez que não existe no local construção que justifiq ue a solução apresentada;  

2º Excesso de cércea face à alínea r) do art.º 3º e  art.º 47º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, face à nova implantaçã o imposta pela Junta Autónoma 
de Estradas, pelo que quase metade do edifício se e ncontra em zona de Baixa 
densidade (Hf-max. 9,5m) e também face ao acima ref erido; 
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3º Não esclarecer as necessárias movimentações de t erras nos limites da 
intervenção, face à topografia natural do terreno ( cerca de 8,5m de diferença que não 
se reflectindo nos alçados, irão certamente reflect ir-se em muros de suporte) que 
poderão vir a ser inaceitáveis esteticamente, face ao art.º 24º do Regulamento 
Municipal de Obras Particulares; 

4º Não garantir 29 lugares de estacionamento no ext erior, face à 
implantação aprovada pela Junta Autónoma de Estrada s, e que deverão respeitar as 
dimensões de acordo com o anexo II e art.º 26º do R egulamento do PDM em espaço a  
ceder ao domínio público, que deverá ser adjacente ao acesso previsto (uma vez que 
as vias propostas só poderão ser aceites através de  loteamento), e cuja área deverá 
ser devidamente contabilizada; 

5º Os lugares exigíveis dentro da parcela (habitaçã o e comércio no total 
de 131), deverão respeitar as dimensões previstas n o anexo II, de acordo com o 
Regulamento do PDM; 

6º O acesso à cave deverá ser efectuado de nível co m a galeria e, sem 
que implique interrupção da circulação pedonal; 

7º Não esclarecer devidamente o pedido de destaque (a área e seus 
limites), uma vez que apenas é referido vagamente n a memória descritiva, se bem que 
não se veja inconveniente nesse pedido, o mesmo dev erá ser formulado nos termos 
da legislação aplicável, tal como foi oficiado em 3 /11/98 (ao abrigo do art.º 5º do 
Decreto Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto Lei n.º 
334/95, de 28 de Dezembro, de modo a poder-se verif icar os índices; 

8º Incumprimento dos n.ºs 2, 3 e 5 do art.º 46º (fa cilidades para 
intervenção dos Bombeiros), art.º 47º (disponibilid ades de água) e falta de 
caracterização de materiais e de elementos da const rução, de acordo com o Decreto 
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

9º Incumprimento da alínea d) do n.º 1 do art.º 69º  em salas (ou definir 
corredores), art.º 73º (em quartos) e n.º 2 do art. º 65º (pé direito mínimo em escadas e 
rampa da garagem) face ao Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas; 

10º incumprimento do n.º 2 e 3 do artº 9º (comparti mentação interior), art.º 
16º (controlo do fumo nas escadas), art.º 17º (cont rolo da poluição do ar nas câmaras 
corta-fogo), art.º 18º (controlo do fumo nas câmara s corta-fogo ), n.º 3 do art.º 19º 
(porta para peões), art.º 26º (controlo da poluição  de ar na cave) art.º 27º (detecção de 
CO), art.ºs 30º e 31º (controlo de fumos na cave), art.º 45 (ralos de recolha), art.º 47º 
(câmaras retentoras), falta de ventilações em algum as boxes que deverão ser 
independentes por sector e, falta de caracterização  de materiais e de elementos da 
construção, de acordo com o Decreto Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

11º Falta de esclarecimento quanto à execução dos a rranjos exteriores do 
espaço a ceder ao domínio público. 

12º A Câmara sugere ainda que seja elaborado um est udo ou 
eventualmente um loteamento conjunto para a globali dade do terreno. 

** 

N.º1798/99 PROC.º N.º 1349/98 - (fl - 153) 
De ANA PAULA NOGUEIRA DE ALMEIDA E OUTRO, residente na Rua Paulo 

VI, n.º 12, freguesia de Pousos, acompanhado de uma exposição referente à condição 
imposta no ponto n.º 3 da deliberação tomada em 10/03/99, para o projecto de arquitectura 
de uma moradia, a levar a efeito em Cavadas, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/07/99, delibera, por 
unanimidade, rectificar o ponto n.º 3 da referida d eliberação, autorizando que o 
caminho seja devidamente pavimentado a betuminoso a ntes da emissão da Licença 
de Utilização, mantendo-se assim as restantes condi ções impostas na deliberação 
acima referida. 
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N.º1799/99 PROC.º Nº 1605/98 - (fl - 31) 
De MANUEL PEREIRA DOMINGUES, residente na Rua da Sapinha – Serra do 

Branco, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no Beco das Alminhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/07/99, 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, considera-se que o projecto não se encontr a em condições de merecer 
aprovação, pelo que se propõe o indeferimento com b ase nas alíneas a), b) e d) do n.º 
1 do art.º 63º do Decreto Lei acima referido, por: 

1º Excesso de índice nos termos da alínea j) do art .º 3º e art.º 47º do 
Regulamento do Plano Director Municipal (quer pela área contabilizada no projecto, 
quer pelos alpendres demasiado fechados) e em funçã o da área constante na 
Certidão da Conservatória do Registo Predial; 

2º Não se considerar que a solução proposta tenha j ustificação no que 
respeita a alinhamentos, dado tratar-se de um beco com dificuldade de acessos e não 
dar cumprimento ao art.º 26º do Regulamento do PDM,  que o obrigaria a recuar; 

3º A cércea não ter justificação quanto ao enquadra mento no local e, face 
às questões referidas no ponto anterior; 

4º Falta de esclarecimento quanto à relação volumét rica face ao 
confinante a tardoz; 

5º Incompatibilidade nomeadamente entre o corte e a lçado posterior; 
6º Não provar ser dono da totalidade da propriedade , face às 

discrepâncias entre áreas descritas na Certidão da Conservatória do Registo Predial e 
assinaladas em planta; 

7º Incumprimento do art.º 22º (disponibilidades de água) e n.º 4 do art.º 
16º (guarda fogo) do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 d e Fevereiro; 

8º A espessura de todas as paredes da garagem não c umprirem com o 
art.º 23º do Decreto Lei n.º 64/90, de 21 de Fevere iro; 

9º Não cumprir com os art.ºs 73º e 75º do Regulamen to Geral das 
Edificações Urbanas (na sala) e impossibilidade de verificação do n.º 1 do artº 71º 
(áreas mínimas de iluminação na sala), face ao Regu lamento referido; 

10º Falta de ventilação adequada em instalações san itárias, de acordo com 
os art.ºs 17º e 87º do Regulamento Geral das Edific ações Urbanas. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Brites Carvalho esteve ausente durante a 
discussão e votação desta deliberação. 

** 
N.º1800/99 PROC.º N.º 1622/98 - (fl - 31) 

De MANUEL JUVENAL DA SILVA MAGRO, residente na Estrada Nossa 
Senhora do Amparo, n.º 100, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de alteração e ampliação de uma moradia, situada na Estrada Nossa Senhora do Amparo, 
Casal, freguesia de Marrazes, em parcela a destacar. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração e ampliação da moradia 
acima referida, condicionado ao seguinte: 
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1º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus 
de não fraccionamento devidamente averbado, antes d o licenciamento; 

2º Dar cumprimento ao art.º 22º (disponibilidades d e água) do Decreto Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3º Ao parecer emitido pela Força Aérea Portuguesa ( do qual deverá ser 
dado conhecimento ao requerente); 

4º Garantir em obra o cumprimento na generalidade d o Regulamento do 
Plano Director Municipal, Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas, Regulamento 
Municipal de Obras Particulares, Decreto Lei n.º 64 /90, de 21 de Fevereiro, Código 
Civil e demais legislação aplicável em vigor; 

5º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo 
os mesmos cumprir nomeadamente com o Decreto Lei n. º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

6º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.00 $0 0, a fim de garantir a reposição de 
infraestruturas públicas susceptíveis de virem a se r 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.º1801/99 PROC.º Nº 126/99 - (fl - 23) 

De GABRIEL FERREIRA CARREIRA, residente na Rua do Monte, n.º 6 – 
Lameiras, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de elementos dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 17 – Casal do Ralha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta eficaz às questõe s que estiveram na origem da 
proposta do indeferimento, delibera, por unanimidad e, indeferir a pretensão 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 referidos na deliberação tomada em  07/04/99, no que se refere ao 
seguinte: 

1º A planta de implantação não se encontra de acord o com o previsto no 
loteamento, no que se refere á largura do passeio i ndicado quer no corte AB, quer na 
planta de implantação à escala 1/200; 

2º Ao número de pisos, já que não se encontra previ sta a construção de 
caves; 

3º Não cumprir com os afastamentos laterais previst os no loteamento, 
que deverão ser de  5,00m. 

** 

N.º1802/99 PROC.º Nº 136/99 - (fl - 41) 
De PROVINCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO DOS IRMÃOS 

MARISTAS, com sede na Estrada de Benfica, n.º 372 - Lisboa, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 83 – 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  12/07/99, 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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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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º O corte AB apresentado não abrange a via pública  e os limites do lote, 
não indicando os respectivos afastamentos incluindo  ao eixo do arruamento; 

1.1 Na planta de implantação à escala 1/100 não são  indicados os limites do lote e 
respectivos afastamentos; 

2º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  nos art.ºs 15º e 45º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, deven do prever patamar no r/chão 
junto ao acesso à cave por questões de segurança; 

3º O projecto apresentado não acompanha a topografi a do terreno 
nomeadamente a tardoz do lote; 

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 art.º 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.º1803/99 PROC.º N.º 242/99 - (fl - 57) 

De JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS, residente na Rua da Torre, n.º 110 – 
Bouça, freguesia de Colmeias, acompanhado de elementos dando resposta à notificação 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no Lote 1 – Brejo – Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, e concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 12/07/99, delibera, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Reformular o estacionamento na cave relativament e ao lugar 19 de 
modo a garantir a circulação e viaturas em condiçõe s de segurança, devendo suprimir 
a porta da zona de arrumos; 

2º Reformular a cobertura na zona da sala de condom ínio e caixa de 
escada, devendo manter o alinhamento da mesma e sem  corpos sobreelevados; 

2.1 A sala de condomínio deverá localizar-se em zon a com pé direito 
regulamentar; 

3º Apresentar pormenor de ventilação dos WC interio res tal como 
anteriormente referido e, de acordo com o disposto no Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

4º Indicar legenda referente à localização dos rece ptáculos postais, nos 
elementos gráficos; 

5º Assegurar o cumprimento do art.º 1360º do Código  Civil, relativamente 
ao Lote 2; 

6 Apresentar planta de implantação actualizada à es cala 1/200, em face 
dos elementos agora apresentados no edifício e exte rior do mesmo; 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto de drenagem de águas residuais da cave, de vendo os mesmos cumprir com 
o disposto na legislação em vigor; 
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8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no 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.º1804/99 PROC.º Nº 350/99 - (fl - 42) 

De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES, residente na Urbanização Nova Leiria, Lote 
19, n.º 20 – Loja D, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 55 – 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  12/07/99, 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º A dimensão do lote indicada nos elementos gráfic os, no sentido da 
profundidade (planta de implantação à escala 1/100) , não se encontra de acordo com 
o indicado no loteamento; 

1.1 O corte BB’ apresentado não abrange a via públi ca e os limites do lote, 
não indicando os respectivos afastamentos incluindo  ao eixo do arruamento; 

2º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente a: 

2.1 Art.º 15º, não prevendo antecâmara entre a zona  de garagem e o piso 
habitacional, a fim de garantir as devidas condiçõe s de higiene e salubridade; 

2.2 Art.ºs 15º e 45º relativamente às escadas que d everão ser dotadas de 
patamar intermédio; 

2.3 Art.º 87º por não apresentar pormenor indicando  o sistema de 
ventilação dos WC interiores; 

3º Não cumpre com o disposto no n.º 2 do art.º 28º do Decreto Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro (parede guarda fogo na co bertura); 

4º O projecto não cumpre com o disposto no art.º 13 60º do Código Civil, 
relativamente às varandas junto ao limite do lote; 

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 art.º 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.º1805/99 PROC.º Nº 404/99 - (fl - 26) 

De MANUEL CARLOS DOMINGUES, residente na Rua da Cerveira, n.º 19, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito no Lote 7 -  Rua dos Barros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/07/99, 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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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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º As confrontações indicadas no documento de posse , não se 
encontram de acordo com o existente no local nem co m o indicado nos elementos 
gráficos, nomeadamente quanto à confrontação do lad o nascente; 

2º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no cartograma 
síntese do loteamento, no que se refere a: 

2.1 Índices de implantação e ocupação; 
2.2 Afastamentos da construção ao eixo da via, late rais e tardoz; 
3º O projecto não cumpre com o disposto no Regulame nto Geral das 

Edificações Urbanas relativamente a: 

3.1 Art.ºs 15º e 45º devendo prever patamar no r/ch ão, junto ao acesso à 
cave e por questões de segurança; 

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 art.º 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.º1806/99 PROC.º Nº 408/99 - (fl - 44) 

De RUI PEDRO CARDOSO DA MOTA, residente na Quinta de S. Bartolomeu, 
Lote 5 – 4º Dt.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito na Urbanização Belo Horizonte, Lote 34, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/99, 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º A dimensão do lote indicada nos elementos gráfic os é superior à 
indicada no processo de loteamento, sendo igualment e a área superior ao indicado na 
Certidão da Conservatória; 

2º O projecto apresentado não acompanha a topografi a do terreno, não 
devendo a cota de soleira exceder 1,00m em relação à via pública; 

3º Não poderá prever a construção de muros com altu ra superior a 2,00 m 
junto aos limites laterais do lote, de acordo com o  disposto no art.º 25º 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) e b) do n.º 1 do art.º 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.º1807/99 PROC.º Nº 460/99 - (fl - 42) 

De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES, residente na Urbanização Nova Leiria, Lote 
19, n.º 20 – Loja D, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 82 – Urbanização Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/99, 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º O corte BB’ apresentado não abrange a via públic a e os limites do lote, 
não indicando os respectivos afastamentos incluindo  ao eixo do arruamento, bem 
como cotas altimétricas; 

2º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no loteamento, no 
que se refere à área de construção e implantação; 

3º Não cumpre com o disposto no Regulamento Geral d as Edificações 
Urbanas, relativamente a: 

3.1 Art.º 15º, não prevendo antecâmara entre a zona  de garagem e o piso 
habitacional, a fim de garantir as devidas condiçõe s de higiene e salubridade; 

3.2 Art.ºs 15º e 45º relativamente às escadas que d everão ser dotadas de 
patamar intermédio; 

3.3 Art.º 87º por não apresentar pormenor indicando  o sistema de 
ventilação dos WC interiores; 

4º Não cumpre com o disposto no n.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo 
na cobertura) e art.º 18º (as escadas entre pisos n ão podem ser efectuadas 
exclusivamente em caracol) do Decreto Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro; 

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 art.º 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.º1808/99 PROC.º Nº 535/99 - (fl - 42) 

De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES, residente na Urbanização Nova Leiria, Lote 
19, n.º 20 – Loja D, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 84 – 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  12/07/99, 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1 O corte BB’ apresentado não abrange a via pública  e os limites do lote, 
não indicando os respectivos afastamentos incluindo  ao eixo do arruamento, bem 
como as cotas altimétricas; 

2º O projecto apresentado não cumpre com o disposto  no Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente a: 

2.1 Art.º 15º, não prevendo antecâmara entre a zona  de garagem e o piso 
habitacional, a fim de garantir as devidas condiçõe s de higiene e salubridade; 

2.2 Art.ºs 15º e 45º relativamente às escadas que d everão ser dotadas de 
patamar intermédio; 

2.3 Art.º 87º por não apresentar pormenor indicando  o sistema de 
ventilação dos WC interiores; 
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3º Não cumpre com o disposto no n.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo 
na cobertura) e art.º 18º (as escadas entre pisos n ão podem ser efectuadas 
exclusivamente em caracol) do Decreto Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro; 

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 art.º 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.º1809/99 PROC.º N.º 544/99 - (fl - 24) 

De JORGE SOUSA DOS SANTOS, residente na Rua Principal, n.º 1247, 
freguesia de Bidoeira de Cima, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no Lote 52 – Urbanização Belo Horizonte, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Prever patamar devidamente dimensionado no r/chã o junto à porta de 
acesso à cave por questões de segurança, de acordo com o disposto nos art.ºs 15º e 
45º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2º O corte AB apresentado deverá abranger os limite s do lote e a via 
pública, devendo indicar o afastamento ao eixo da r ua e respectivas cotas 
altimétricas, não devendo a cota de soleira exceder  1,00m em relação à cota do 
arruamento; 

3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, devendo 
os mesmos cumprir com o disposto na legislação em v igor; 

4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no 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.º1810/99 PROC.º Nº 564/99 - (fl - 42) 

De ÉLIA SILVA FERREIRA LOPES, residente na Urbanização Nova Leiria, Lote 
19, n.º 20 – Loja D, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote 85 – 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  12/07/99, 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 n.º 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que:  

1º O corte BB’ apresentado não abrange a via públic a e os limites do lote, 
não indicando os respectivos afastamentos incluindo  ao eixo do arruamento, bem 
como cotas altimétricas; 

2º O projecto apresentado não cumpre com os afastam entos definidos no 
loteamento, nomeadamente lateral e tardoz; 

3º Não cumpre com o disposto no Regulamento Geral d as Edificações 
Urbanas, relativamente a: 
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3.1 Art.º 15º, não prevendo antecâmara entre a zona  de garagem e o piso 
habitacional, a fim de garantir as devidas condiçõe s de higiene e salubridade; 

3.2 Art.ºs 15º e 45º relativamente às escadas que d everão ser dotadas de 
patamar intermédio; 

3.3 Art.º 87º por não apresentar pormenor indicando  o sistema de 
ventilação dos WC interiores; 

4º Não cumpre com o disposto no n.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo 
na cobertura) e art.º 18º (as escadas entre pisos n ão podem ser efectuadas 
exclusivamente em caracol) do Decreto Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro; 

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 art.º 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.º1811/99 PROC.º Nº 741/99 - (fl - 18) 

De I.C.P. – INDÚSTRIA DE CARNES DE POMBAL, S.A., com sede na Zona 
Industrial da Formiga - Pombal, referente ao projecto de arquitectura de um equipamento 
para lavagem de automóveis ligeiros, tipo Magic – self-service, a levar a efeito na Estrada 
Nacional 109, n.º 780 – Almoínha Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/07/99, 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: 

1º Trata-se de um pedido de construção/instalação d e lavagem de 
automóveis ligeiros, tipo MAGIC self-service. 

2º O pedido insere-se em Área Industrial, pelo que não respeita o uso nem 
o afastamento de 45º definido a partir de qualquer lado do lote face ao art.º 49º do 
Regulamento do Plano Director Municipal; 

3º O projecto inicial previu a localização de uma l avagem automática que 
apenas se poderá considerar como uma intenção, uma vez que não foi concretizada 
pois não foi apresentada qualquer volumetria no pro jecto de arquitectura, nem no 
licenciamento foi apresentado qualquer projecto que r de águas, esgotos ou outro. 

Assim, considera-se que a pretensão não foi licenci ada, sendo possível 
naquele espaço (logradouro de uso exclusivo) apenas  lavagens dependentes da 
fracção, sem autonomia mesmo que sejam usados meios  “automáticos” (que também 
não foram definidos); 

4º Apresenta agora projecto cuja volumetria se cons idera inestética e sem 
qualquer enquadramento, em terreno que não lhe pert ence uma vez que é logradouro 
do edifício, não tendo legitimidade para sequer req uerer as obras pretendidas, face ao 
n.º 1 do art.º 14º 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, (imp licaria alteração ao título 
constitutivo da propriedade horizontal); 

5º O terreno / acessos não estão infraestruturados , considerando-se que 
não reúne condições de circulação favoráveis à pret ensão e interfere reduzindo a 
capacidade de estacionamentos previstos no exterior ; 

6º Não apresenta autorização do técnico inicial , nos termos do n.º 5 do 
art.º 29º do  Decreto Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo 
Decreto Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro; 

7º Não define o tipo de utilizadores que a ser self -service poderá vir a não 
ser um uso exclusivo da fracção, gerando fluxos de trafego não previstos; 
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8º A planta à escala 1/200 é incompatível com os te rrenos da Junta Autónoma de 
Estradas; 

9º Não esclarece nem os limites da propriedade, nem  a área da sua 
fracção; 

10º O projecto não está correctamente instruído fac e à Portaria n.º 1115-
B/94, de 15 de Dezembro, nem art.º 12º (estimativa)  do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares da Câmara Municipal de Leiria, p ublicado pelo Aviso n.º 123/96 de 
10/2/97; 

11º Não apresentou original da planta à escala 1/10 00, dado a deliberação 
tomada em reunião de 2/8/95 e Regulamento Municipal  de Obras Particulares RMOP. 

Face ao referido e analisado o processo ao abrigo d o disposto no art.º 41º 
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, considera-se que o pr ojecto não se encontra em 
condições de merecer aprovação, pelo que se propõe o indeferimento ao abrigo do 
disposto nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do art.º 63º do Decreto Lei 
acima referido. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º1812/99 PROC.º 209/98 
 De SOLUEX – SOC. LUSITANENSE DE EXPORTAÇÃO E INVESTIME NTO 
IMOBILIÁRIO, S.A., com sede no Campo Pequeno n.º 21 – 3.º Esq.º, em Lisboa referente 
ao pedido de emissão de uma declaração de apoio ao projecto a realizar em Gândara – 
Marrazes. 

 A Câmara depois de analisar o assunto e por achar d e todo o interesse a 
concretização deste projecto no local solicitado, d elibera por unanimidade, informar 
que o primeiro projecto apresentado em 17-07-96, em bora justificada a área comercial 
e zona de implantação, não foi aprovado, pelos aces sos não serem os melhores, 
apresentando grande problema de fluxo de tráfego. 
 Quanto ao pedido para a zona da Gândara dos Olivai s, entende-se que se 
justifica a abertura de uma superfície comercial nã o tendo o local, qualquer problema 
quanto aos acessos nem acarretar problemas de tráfe go para a zona. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º1813/99 PROC.º LOT. Nº 21/88 (fl.329)  
De GUERGIL-CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS L Dª, 

acompanhado de um requerimento de JOSÉ DA MOTA MARQUES, residente na Rua da 
Ribeirinha n.º 15 em Vermoil, referente à alteração ao lote nº 5, do loteamento sito na Rua 
Vale de Lobos em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de Urbanismo de 13.7.9 9 delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração da configuração do r/c do lote 5, sem aumento da área de 
implantação e desde que não haja aumento das áreas de construção definidas no 
regulamento dos lotes. 

** 
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N.º1814/99 PROCº LOT. Nº 32/96 (fl.140) 
De RAMIRO RODRIGUES ANTUNES,  residente na Urb. Planalto, Lote 6 – 2º 

Esqº em Marrazes, referente ao loteamento de uma propriedade sita em Azabucho, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.7.99, delibera p or unanimidade, aprovar os 
projectos de infraestruturas do loteamento acima re ferido e autorizar a emissão do 
respectivo alvará, condicionado ao seguinte: 

1º A área de cedência para arruamentos, passeios e estacionamento 
passa a ser de 1.450m2; 

2º Apresentar as Garantias Bancárias:  
a) A favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 4.2 26.910$00, referente à 

execução das redes de águas e esgotos; 
b) A favor da Câmara Municipal no valor de Esc. 8.8 79.729$00, referente à 

rede viária; 
c) A favor da Cenel no valor de Esc. 2.393.122$00, referente à rede 

eléctrica. 
3º Efectuar nos SMAS o pagamento de Esc. 200.000$00  + IVA, para 

remodelação da rede de águas; 
4º Efectuar na Cenel o pagamento de Esc. 106.200$00  + IVA, para reforço das 

instalações 

5º As obras de infraestruturas deverão ser executad as no prazo de um 
ano e, de acordo com os pareceres das respectivas e ntidades. 

6º Apresentar 10 cópias das plantas anexo I e anexo  II, devidamente 
legendadas e pintadas. 

7º Apresentar fotocópias do Bilhete de Identidade e  Número de 
Contribuinte actualizados. 

** 
N.º1815/99 PROC.º LOT. Nº 13/98 
 Retirado. 

** 
N.º1816/99 PROC.º LOT. Nº 18/98 (fl.42) 

De JOSÉ GASPAR DE SOUSA,  residente em Avª Marquês de Pombal, nº22 – 
8º Dtº em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a efeito na Cova do 
Vinagre, freguesia de Marrazes. 

 “Trata-se de um loteamento para a constituição de 8 lotes para habitação 
colectiva e comércio. 

A propriedade insere-se em área habitacional ou residencial de média densidade 
de acordo com os elementos do Plano Director Municipal. 

Verifica-se que o número de pisos dos lotes 10 e 12 (6 pisos) excedem o 
estabelecido no Artº 47º do Regulamento do Plano Director Municipal. Também a altura da 
fachada de alguns lotes excede o valor estabelecido no referido Artº 47º. 

Quanto às áreas de cedência estabelecidas no Artº 82º do Regulamento do 
PDM, não é possível efectuar a verificação do cumprimento do mesmo, dado que o 
loteamento não refere os valores das áreas de cedência. 

A planta de síntese e a memória descritiva não se encontram instruídas de 
acordo com a alínea c) do nº3 do Artº 6º do Decreto-Regulamentar nº 63/91 de 29 de 
Novembro. 
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No entanto, como o loteamento está abrangido pelo Plano de Pormenor Leiria Norte, 
alerta-se para a informação emitida pelos técnicos autores do Plano a folhas 71 verso (do processo). 

Mais se informa haver divergências na área referida na memória descritiva como 
sendo “inicial” e a área registada na Certidão da Conservatória do Registo Predial, mesmo 
atendendo à área designada na planta de síntese como já cedida para infraestruturas 
viárias, que se estima em cerca de 1.800m2. 

Verifica-se também que os lotes 2 e 5 ultrapassam os limites da propriedade. 
Devem ser tidos em consideração os pareceres emitidos pelos SMAS, demais 

entidades, pela Divisão de Urbanismo e pelos autores do Plano de Pormenor Leiria Norte. 
Considera-se que a solução apresentada pode vir a ser viabilizada, devendo no 

entanto ter-se em conta que nesta fase, é prematura a aprovação do estudo, face aos 
pareceres emitidos.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 13.7.99,  cujo teor acima se transcreve 
delibera, por unanimidade, indeferir o pedido apres entado, uma vez que não se 
enquadra no PDM, (apesar de estar inserido no Plano  de Pormenor da zona e embora 
o mesmo não seja ainda eficaz). 

Assim o projecto poderá ser novamente apreciado ass im que estiverem 
definidas as soluções urbanísticas para a zona. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E RECTIFICAÇÃO DA E. M. DE PORTO CARRO 
TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO CONCELHO.(9) T  - 242/98. 
N.º1817/99 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra ao concorrente CONSTRUÇÕES PRAGOSA S.A., pelo valor de 
27.823.780$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera, p or unanimidade, e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente CONSTRUÇÕE S PRAGOSA S.A.,  a obra 
supra referida pelo valor de 27.823.780$00 + IVA, e  de acordo com a sua proposta de 
09 de Abril de 1999.  

** 

EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE CAMPOS – MACEIRA. ( 9) T – 178/96. 

N.º1818/99 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do Art.º 48.º do Dec. Lei 
N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
Apresentaram-se ao concurso as firmas a seguir mencionadas: 

- JOSÉ CEREJO SANTOS..............................................................19.047.989$00 + IVA 
- FRANCISCO RIBEIRO RAMOS - CONSTRUÇÕES, LDA. ...........39.165.419$00 + IVA 
- CIMALHA - Construções da Batalha, Lda. ....................................27.976.153$10 + IVA 
- SCAF - Soc. de Const. Aquino &  Filhos,  Lda...............................31.220.411$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES - Cunha dos Anjos, Lda. ...................................26.944.513$00 + IVA 
- SANTOS & CORDEIRO, LDA. ......................................................29.547.103$00 + IVA 
- FRANCISCO C. JOSÉ, LDA. ........................................................19.510.301$00 + IVA 
- MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. ..............................................23.872.884$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA.......................................22.853.810$30 + IVA 
- ATSOC - LIS, LDA. .......................................................................17.714.931$00 + IVA 
- CIVILVIAS - CONSTRUÇÕES E VIAS, LDA .................................25.344.780$40 + IVA 
- AZINHEIRO - Sociedade de Construções, Lda. ............................... 17.800.000$00 + IVA 

Foram excluídas as firmas SANTOS & CORDEIRO, LDA., e ATSOC - LIS, LDA  
e admitidas todas as outras firmas concorrentes  

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente AZINHEIRO - 
Sociedade de Construções, Lda pelo valor de 17.800.000$00 + IVA, de acordo com a sua 
proposta datada de 11 de Junho de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas com o  qual concorda, delibera, por 
unanimidade, e em conformidade com o n.º 1 do Artº 102 do Dec. - Lei n.º 405/93 de 10 
de Dezembro, manifestar a intenção de adjudicar a e mpreitada supra ao concorrente 
AZINHEIRO - Sociedade de Construções, Lda, pelo val or de 17.800.000$00 + IVA 
conforme a sua proposta datada de 11 de Junho de 19 99. 

Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiênc ia Prévia dos 
Interessados em conformidade com a alínea a) do n.º  1 do artigo 103º do Código do 
Procedimento Administrativo . 

** 



99.07.14 

CMLeiria/Acta n.º 29 

01100-(26) 

EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL DE ORTIGOSA (9) T – 17 9/98. 
N.º1819/99 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do Art.º 48.º do Dec. Lei 
N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
Apresentaram-se ao concurso as firmas a seguir mencionadas: 

- JOSÉ CEREJO SANTOS..............................................................12.195.162$00 + IVA 
- CIMALHA - Construções da Batalha, Lda. ....................................15.462.774$60 + IVA 
- SOTEOL, Sociedade de Terrap. do Oeste, Lda ............................15.935.872$00 + IVA 
- ANTÓNIO DOMINGUES & FILHOS, LDA. ....................................14.900.000$00 + IVA 
- SCAF - Soc. de Const. Aquino &  Filhos,  Lda...............................22.876.818$00 + IVA 
- ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA.................................17.937.283$00 + IVA 
- MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES.........................................21.787.431$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES - Cunha dos Anjos, Lda. ...................................19.838.433$00 + IVA 
- SANTOS & CORDEIRO, LDA. ......................................................24.964.819$00 + IVA 
- FRANCISCO C. JOSÉ, LDA. ........................................................14.549.758$00 + IVA 
- MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. ..............................................16.452.274$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA.......................................13.915.148$50 + IVA 
- AZINHEIRO - Sociedade de Construções, Lda. ............................10.880.000$00 + IVA 

Foi excluída a firma SANTOS & CORDEIRO, LDA., e admitidas todas as outras 
firmas concorrentes  

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente AZINHEIRO - 
Sociedade de Construções, Lda., pelo valor de 10.880.000$00 + IVA, de acordo com a sua 
proposta datada de 11 de Junho de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas com o  qual concorda, delibera, por 
unanimidade, e em conformidade com o n.º 1 do Artº 102 do Dec. - Lei n.º 405/93 de 10 
de Dezembro, manifestar a intenção de adjudicar a e mpreitada supra ao concorrente 
AZINHEIRO - Sociedade de Construções, Lda, pelo val or de 10.880.000$00 + IVA 
conforme a sua proposta datada de 11 de Junho de 19 99. 

Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiênc ia Prévia dos 
Interessados em conformidade com a alínea a) do n.º  1 do artigo 103º do Código do 
Procedimento Administrativo . 

** 
E.N. 357 – BENEFICIAÇÃO ENTRE OS KM 3.589 E 8.750 ( TROÇO DA E.N. 357 DE 
QUINTA DA SARDINHA ( SANTA CATARINA DA SERRA ) PASS ANDO POR LOUREIRA, 
AO LIMITE DO CONCELHO (9) T – 46/98. 
N.º1820/99 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do Art.º 48.º do Dec. Lei 
N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
Apresentaram-se ao concurso as firmas a seguir mencionadas: 

- João Cerejo dos Santos ...........................................................  68.850.884$00 + IVA 
- Construções António Leal, Lda. ...............................................  85.554.400$00 + IVA 
- CIMALHA , Construções da Batalha, Lda.................................  80.161.825$00 + IVA 
- Matos & Neves, Lda. ................................................................  88.004.033$00 + IVA 
- Sociedade Construções Júlio Lopes, Lda.................................  74.620.338$00 + IVA 
- Manuel Manso Nunes, Lda ......................................................  84.106.860$00 + IVA 
- António Emílio Gomes & Filhos, Lda. .......................................  76.776.335$00 + IVA 
- J.J.R.& Filhos, Lda. ..................................................................  53.518.928$00 + IVA 
- Manuel Gomes António , Lda...................................................  78.284.731$00 + IVA 
- CVML - Const. Vieira Mendes, Lda. .........................................  89.716.240$00 + IVA 
- Construções Cunha dos Anjos, Lda .........................................  72.178.130$00 + IVA 
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- Manuel da Conceição Antunes.................................................  98.523.150$00 + IVA 
- Construções Pragosa, S.A .......................................................  83.576.489$00 + IVA 
- Construtora do Lena S.A..........................................................  65.006.055$00 + IVA 
- CIVILVIAS Const. e Vias, Lda. ................................................... 93.668.245$00 + IVA 
tendo sido todas admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente J.J.R.& Filhos, 
Lda.pelo valor de 53.518.928$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 08 de 
Abril de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas com o  qual concorda, delibera, por 
unanimidade, e em conformidade com o n.º 1 do Artº 102 do Dec. - Lei n.º 405/93 de 10 
de Dezembro, manifestar a intenção de adjudicar a e mpreitada supra ao concorrente 
J.J.R.& Filhos, Lda, pelo valor de 53.518.928$00 + IVA conforme a sua proposta datada 
de 08 de Abril de 1999. 

Mais delibera, proceder à Audiência Prévia dos Inte ressados em 
conformidade com os artigos 100º e 101º do Código d o Procedimento Administrativo. 

** 
RECUPERAÇÃO DA CASA DO VISCONDE – RECTIFICAÇÃO DA D ELIBERAÇÃO N.º 
1677/99 DA ACTA N.º 26 DE 99-06-23 
N.º1821/99 Na sequência da deliberação N.º 1677/99 da Acta N.º 26 da reunião de 
Câmara de 99-06-23, a Câmara delibera, por unanimid ade, autorizar o pagamento 
imediato da prestação n.º 3 e n.º 4 à Junta de Freg uesia da Barreira. 

** 
PONTO NÚMERO CINCO 

REQUERIMENTO APRESENTADO POR JOSÉ MANUEL DOS SANTOS  CASANOVA, 
RELATIVO A PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADO S EM PEÇA DE 
VESTUÁRIO 
N.º1822/99 Presente o requerimento mencionado em epígrafe, acompanhado de informação 
da Divisão Jurídica. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor da 
referida informação, delibera, por unanimidade, não  assumir qualquer 
responsabilidade pelos danos invocados pelo requere nte, uma vez que os serviços 
camarários não desrespeitaram qualquer dos deveres que legalmente impendem 
sobre o Município quanto à vigilância e conservação  das vias municipais. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS,  PARA 
ARREMATAÇÃO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 550 RAMAIS  DE LIGAÇÃO 
DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA - (DA-47) 
N.º1823/99 Presente o ofício Nº. 4472, de 01 de Julho de 1999, dos S.M.A.S., enviando à 
Câmara Municipal para ratificação, cópia de parte da acta Nº. 22/99 da reunião do Conselho 
de Administração daqueles Serviços, realizada em 07 de Junho, respeitante à adjudicação 
da empreitada em epígrafe à Firma ANTÓNIO DOMINGUES & FILHOS, LDª. pelo valor de 
18.570.000$00 (Dezoito milhões, quinhentos e setenta mil escudos) + IVA e prazo de 
execução de 365 dias. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade: 
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1º Ratificar a deliberação do Conselho de Administr ação dos S.M.A.S. 
tomada em reunião de 07 de Junho de 1999, que adjud icou à Firma ANTÓNIO 
DOMINGUES & FILHOS,LDª., nos termos do nº. 1 do art º. 118º. do Dec-Lei Nº. 405/93, 
de 10 de Dezembro, a empreitada  de “EXECUÇÃO 550 R AMAIS DOMICILIÁRIOS DE 
ÁGUA”, pelo valor de 18.570.000$000 (Dezoito milhõe s, quinhentos e setenta mil 
escudos) + IVA e prazo de execução de 365 dias. 

2º.- Mais delibera, dispensar a celebração de contr ato escrito nos termos  
do nº. 3 do artº. 105º do Dec-Lei Nº. 55/95, de 29 de Março e em conformidade com a 
deliberação da Assembleia Municipal tomada em sessã o ordinária de 27 de Abril de 
1998. 

3º. – Dar conhecimento desta deliberação aos S.M.A. S. 

** 

CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS,  PARA 
ARREMATAÇÃO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO SANEAMENTO  DOMÉSTICO 
DE POUSOS E PONTE DOS POUSOS – PASSAGEM DO EMISSÁRI O NA RIBEIRA DO 
SIROL - (DA-47) 
N.º1824/99 Presente o ofício N.º. 4473, de 01 de Julho de 1999, dos S.M.A.S., enviando à 
Câmara Municipal para ratificação, cópia de parte da acta Nº. 22/99 da reunião do Conselho 
de Administração daqueles Serviços, realizada em 07 de Junho, respeitante à adjudicação 
da empreitada em epígrafe à Firma JOSÉ MARQUES GRÁCIO,LDª., pelo valor de 
19.794.800$00 (Dezanove milhões, setecentos e noventa e quatro mil e oitocentos escudos) 
+ IVA e prazo de execução de 60 dias. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade: 

1º Ratificar a deliberação do Conselho de Administr ação dos S.M.A.S. 
tomada em reunião de 07 de Junho de 1999, que adjud icou à Firma JOSÉ MARQUES 
GRÁCIO, LDª., nos termos do nº. 1 do artº. 118º. do  Dec-Lei Nº. 405/93, de 10 de 
Dezembro, a empreitada de “EXECUÇÃO DO SANEAMENTO D OMÉSTICO DE POUSOS 
E PONTE DOS POUSOS – PASSAGEM DO EMISSÁRIO NA RIBEI RA DO SIROL”, pelo 
valor de 19.794.800$000 (Dezanove milhões, setecent os e noventa e quatro mil e 
oitocentos escudos) + IVA e prazo de execução de 60  dias. 

2º.- Mais delibera, dispensar a celebração de contr ato escrito nos termos  
do nº. 3 do artº. 105º do Dec-Lei Nº. 55/95, de 29 de Março e em conformidade com a 
deliberação da Assembleia Municipal tomada em sessã o ordinária de 27 de Abril de 
1998. 

3º. – Dar conhecimento desta deliberação aos S.M.A. S. 

** 

“CONCEPÇÃO/CONSTRUÇAO DA ETAR DE OLHALVAS- TUBAGENS  E INSTALAÇÕES 
ELECTRICAS – CONTRATO ADICIONAL – RECTIFICAÇÃO DA D ELIBERAÇÃO) (DA-47) 
N.º1825/99 Presente o ofício n.º. 4641, de 05 de Julho de 1999, dos S.M.A.S., enviando 
cópia de parte da acta N. 22/99, da reunião do Conselho de Administração daqueles 
Serviços, realizada em 07 de Junho, solicitando a rectificação do ponto 3 da deliberação da 
Câmara Municipal de Leiria, tomada em reunião de 12 de Maio de 1999, inserta a fls 656-
(34) da acta Nº. 20/99, sobre o assunto em epígrafe. 
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A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o solic itado pelos 
S.M.A.S., delibera, por unanimidade, rectificar o N .º. 3 da deliberação tomada em 
reunião de 12 de Maio de 1999, inserta  a fls 656-( 34) da acta N.º. 20/99 , conforme a 
seguir se menciona: 
 Onde se lê   “ 3 – Autorizar nos termos do artº 111º do Dec-Le i N.º 405/93, de 10 de 
Dezembro, a celebração do respectivo contrato adici onal desta empreitada pelo valor 
de 31.952.450$00 + IVA”, deve ler-se ... “ 3 – Autorizar nos termos do artº 107º do Dec. - 
Lei N.º 235/86, de 18 de Agosto, a  celebração do respectivo contrato adicional desta 
empreitada pelo valor de 31.952.450$00 + IVA”. 

** 

EMPREITADA DE DESPOLUIÇÃO INTEGRADA DA BACIA DO LIS , LENA E RIBEIRA DE 
SEIÇA – EMISSÁRIO DO VALE GRACIOSO – TRABALHOS A MA IS – MINUTA DE 
CONTRATO (DA-47) 
N.º1826/99 Presente o ofício N.º. 4758, de 06 de Julho de 1999, dos S.M.A.S., enviando à 
Câmara Municipal para aprovação nos termos do artigo 108º do Dec-Lei Nº. 405/93, de 10 
de Dezembro, a minuta do contrato adicional a celebrar com  a Firma Construções AQUINO 
E RODRIGUES, SA, pelo valor de 83.563.074$00 (Oitenta três milhões, quinhentos  e 
sessenta três mil e setenta e quatro escudos) + IVA e respeitante a trabalhos a mais a 
executar na empreitada em epígrafe. 

A Câmara, no seguimento da sua deliberação tomada e m reunião de 19 de 
Maio do corrente ano, delibera, por unanimidade: 

1º.- Aprovar nos termos do artigo 108º do Dec-Lei N º. 405/93, de 10 de 
Dezembro, a minuta do contrato adicional dos  traba lhos a mais  no  valor de 
83.563.074$00 + IVA, (Oitenta três milhões, quinhen tos e sessenta três mil e setenta 
quatro escudos), a celebrar com a Firma Construções  AQUINO E RODRIGUES, SA. 

2º.- Remeter o processo ao 1º. Cartório Notarial de  Leiria  para a celebração 
da respectiva escritura pública conforme o preceitu ado no Nº. 4 do artigo 111º. do 
Dec-Lei Nº. 405/93, de 10 de Dezembro. 

3º. – Dar conhecimento desta deliberação aos S.M.A. S. 

** 

CONCURSO LIMITADO, SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS , PARA 
ARREMATAÇÃO DA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE A BASTECIMENTO 
DE ÁGUA A MARRAZES (DA-47) 
N.º1827/99 Presente o ofício N.º. 4640, de 05 de Julho de 1999, dos S.M.A.S., enviando à 
Câmara Municipal para ratificação, cópia de parte da acta Nº. 24/99 da reunião do Conselho 
de Administração daqueles Serviços, realizada em 24 de Junho, respeitante à adjudicação 
da empreitada em epígrafe à Firma ANTÓNIO DOMINGUES & FILHOS, LDª., pelo valor de 
17.970.000$00 (Dezassete milhões, novecentos e setenta mil escudos) + IVA e prazo de 
execução de 60 dias. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade: 

1º Ratificar a deliberação do Conselho de Administr ação dos S.M.A.S. 
tomada em reunião de 24 de Junho de 1999, que adjud icou à Firma ANTÓNIO 
DOMINGUES & FILHOS, LDª., nos termos do nº. 1 do ar tº. 118º. do Dec-Lei Nº. 405/93, 
de 10 de Dezembro, a empreitada da “REMODELAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MARRAZES”, pelo valor de 17 .970.000$000 (Dezassete 
milhões, novecentos e setenta mil  escudos) + IVA e  prazo de execução de 60 dias. 
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2º.- Mais delibera, dispensar a celebração de contr ato escrito nos termos  
do nº. 3 do artº. 105º do Dec-Lei Nº. 55/95, de 29 de Março e em conformidade com a 
deliberação da Assembleia Municipal tomada em sessã o ordinária de 27 de Abril de 
1998. 

3º. – Dar conhecimento desta deliberação aos S.M.A. S. 

** 

AQUISIÇÃO  DE PARCELA DE TERRENO EM CONFRARIA – FRE GUESIA DE 
COLMEIAS PARA A INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO HIDROPRESSORA  (DA-47) 
N.º1828/99 Presente o ofício N.º. 4973, de 08 de Julho de 1999, dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria., remetendo à Câmara Municipal cópia de 
parte da acta Nº. 23/99, de 17 de Junho, relativa à aquisição do terreno em epígrafe  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a deliberação 
do Conselho de Administração dos Serviços Municipal izados de Água e Saneamento 
de Leiria, tomada em  sua reunião de 17 de Junho de  1999, delibera, por unanimidade: 

1º. Adquirir por compra e pelo valor de 75.000$00, a JÚLIO DE JESUS DOS 
SANTOS, casado com IRENE DA ENCARNAÇÃO DA PONTE, re sidente na Rua 
Principal Número 907, lugar de Confraria, freguesia  de Colmeias, Concelho de Leiria, 
uma parcela de terreno com a área de 30m2 que desta ca, ao abrigo do disposto no 
artigo 2º. do Código das Expropriações, aprovado pe lo Decreto-Lei Nº. 438/91, de 09 
de Novembro, do prédio urbano omisso na matriz mas inscrito na Repartição de 
Finanças em 02/10/1998 (antiga matriz rústica Nº. 6 850 da freguesia de Colmeias) e 
registado na Conservatória do Registo Predial de Le iria sob o número 4182, sito em 
Confraria, freguesia de Colmeias, Concelho de Leiri a, com a área de 1.600m2, 
confrontando do Norte com António Gameiro, de Sul c om Manuel dos Santos 
Gameiro, Nascente com Caminho e de Poente com José Ferreira. 

A Parcela a destacar como prédio distinto devidamen te demarcado fica a 
confrontar de Norte com Júlio de Jesus dos Santos, Sul com Manuel dos Santos 
Gameiro, de Nascente com Caminho e de poente com Jú lio de Jesus Santos;. 

2º. Remeter o processo aos serviços de Património p ara  estes 
diligenciarem a celebração da respectiva escritura pública-no 1º. Cartório Notarial de 
Leiria; 

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

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

** 

“IGREJA PAROQUIAL DA BARREIRA – CENTRO PASTORAL”(DA -55-7) 
N.º1829/99 Presente uma carta datada de 01 Julho de 1999, do Pároco da Igreja Paroquial 
da Barreira, informando que a Comissão da Igreja Paroquial vai proceder a Obras de 
Conservação e Restauro no Centro Pastoral Paroquial. 

Como são obras de grande vulto pretendem efectuar uma candidatura para 
obterem comparticipação oficial do Sub-Programa 2 da Direcção Geral do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Urbano, para o que, solicita à Câmara uma declaração em 
que as obras a levar a efeito são consideradas de interesse público. 

A Câmara , tomou conhecimento e considerando que as  Obras de 
Conservação e Restauro do Centro Pastoral e Paroqui al da Barreira, são de interesse 
público, delibera, por unanimidade, autorizar a pas sagem da respectiva declaração e 
manifestar o seu empenhamento na realização das ref eridas obras. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º1830/99 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a sete de Julho de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 159.569.977$00 sendo de Operações 
Orçamentais 107.006.192$00 e de Operações de Tesouraria 52.563.785$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RESCISÃO DE CONTRATO 
N.º1831/99 Presente o despacho da Senhora Presidente de 99-07-06, relativo à rescisão do 
contrato do Eng.º da Produção Industrial, LUCIANO JORGE MENDES JUSTO RAMOS. 

 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanim idade concordar 
com o mesmo. 

** 

AUTO POR FALTA DE ASSIDUIDADE 
N.º1832/99 Auto por falta de assiduidade, levantado pelo Técnico Adjunto de Construção 
Civil, Bernardo Fernandes, acerca das faltas dadas ao serviço, desde 25 de Junho do ano 
em curso, sem qualquer justificação, pelo Calceteiro Principal, ARLINDO JOSÉ PEDROSA. 

 A Câmara delibera por unanimidade, mandar instaura r um processo 
disciplinar ao funcionário em causa, nos termos do N.º 1 do art.º 72º, do estatuto 
disciplinar, aprovado pelo Decreto-Lei N.º 24/84, d e 16 de Janeiro e nomear instrutor 
do mesmo, a Senhora D. Emília Cardoso da Silva Antu nes, Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

AQUISIÇÃO, POR LOTES DE DIVERSOS SINAIS DE TRÂNSITO  (7) 
N.º1833/99 Na sequência do Concurso público n.º 10/99, aberto nos termos da alínea a), do 
n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 de Março com a alteração dada pelo 
Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, para a aquisição supra, foi presente respectivo processo 
acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas. 

A Câmara Municipal após análise do processo em epíg rafe delibera por 
unanimidade, adjudicar o processo acima mencionado à firma Lanis – Sinalização, 
Ld.ª, pelo valor de 22.528.997$50 + I.V.A. 

Mais delibera solicitar uma garantia no valor de 5%  do valor da 
adjudicação. 

Esta deliberação torna-se eficaz após o período de audiência prévia e sem 
que haja recurso reclamação ou recurso. 

** 
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AQUISIÇÃO DE UM PRONTO SOCORRO FLORESTAL PARA OS BO MBEIROS 
MUNICIPAIS (7) 
N.º1834/99 Na sequência do Concurso público n.º 12/99, aberto nos termos da alínea a), do 
n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 de Março com a alteração dada pelo 
Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, para a aquisição supra, foi presente respectivo processo 
acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas. 

Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

- Jacinto Marques de Oliveira , Scrs, Lda ......................................... 21.520.000$00 

- Tecopal – Assitência Técnica e Comercial de Máquinas Industriais de Pombal, 
Lda: 

Proposta Base.................................................................................................. 22.980.000$00 
Proposta Variante 1.......................................................................................... 23.520.000$00 
Proposta Variante 2.......................................................................................... 21.850.000$00 
Proposta Variante 3.......................................................................................... 21.950.000$00 

- Renault V.I. Portugal – (Veículos Industriais, Lda) 

Proposta Base.................................................................................................. 25.300.000$00 
Proposta Variante 1.......................................................................................... 27.400.000$00 

- Lizmundo . Materiais de Construção, Lda ...................................... 23.920.000$00 

- Cimpomóvel – Veículos Pesados, S.A. 
Proposta Base.................................................................................................. 26.700.000$00 
Proposta Variante A ......................................................................................... 30.483.000$00 

Todas as firmas foram admitidas. 

A Câmara Municipal após análise do processo em epíg rafe delibera por 
unanimidade, adjudicar à firma Jacinto Marques de O liveira, Sucrs, Ld.ª, pelo valor de 
21.520.000$00 + I.V.A.. 

Mais delibera que seja feita uma garantia bancária no valor de 5% do valor 
de adjudicação. 

Esta deliberação torna-se eficaz após o período de audiência prévia e sem 
que haja recurso reclamação ou recurso. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

SUBSÍDIOS A ATRIBUIR PARA VISITAS DE ESTUDO – ALUNO S CARENCIADOS – 
ANO LECTIVO 1999/2000 - (8) 
N.º1835/99 A câmara delibera, por unanimidade, cons iderando a importância que 
assumem as visitas de estudo como meios privilegiad os de contacto com realidades 
diferentes das do universo quotidiano dos alunos, e , a necessidade de assegurar que 
os apoios a conceder pela C.M.L. na realização dest as visitas, beneficiem apenas os 
alunos considerados carenciados: 

1. Os subsídios a atribuir a visitas de estudo real izadas por alunos que 
frequentam os Jardins de Infância, o 1º ciclo do en sino básico e as E.B.M.S 
contemplarão apenas os que tenham sido considerado carenciados nos termos da 
legislação da acção social escolar. 

2. Os pedidos devem ser formulados pelos respectivo s professores e 
acompanhados de lista nominativa dos alunos a subsi diar, plano e objectivos 
pedagógicos da visita e orçamento previsto, e entre gues na delegação escolar de 
Leiria, ou, no respectivo agrupamento de escolas, e mbora sejam dirigidos à 
presidente da C.M.L.. 
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3. Montante máximo a atribuir será de 1.300$00 por aluno. 

4. Apenas será concedido um subsídio por ano lectiv o. 

Delibera ainda que os referidos subsídios sejam pag os por intermédio da 
Delegação Escolar de Leiria e Agrupamento de Escola s. 

** 

ESCOLAS DO 1º CEB E JARDINS DE INFÂNCIA - PAGAMENTO  DE ASSINATURA DE 
LINHA DE REDE E TELEFONE SIMPLES – TRANSFERÊNCIA PA RA A DELEGAÇÃO 
ESCOLAR DE LEIRIA E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - DE 15 -4 
N.º1836/99 Presente uma listagem dos estabelecimentos de ensino que possuem telefone 
instalado pela C.M.L., por Agrupamentos, para pagamento das despesas efectuadas com a 
assinatura de linha de rede e telefone simples, referente aos meses de Outubro/99 a 
Março/2000. 

A Câmara delibera, por unanimidade, proceder à tran sferência da verba de 
2.436.070$00, distribuída pelas seguintes entidades : 

- Delegação Escolar de Leiria --------------------- ----------------  1.188.588$00 
- Escola EB 2,3/S de Maceira ---------------------- ------------------  273.054$00 
- Escola EB 2,3 de Marrazes ----------------------- ------------------- 192.744$00 
- Escola EB 2,3 Dr. Correia Alexandre – Caranguejei ra -----  240.930$00 
- Escola EB 1,2,3 de Colmeias --------------------- -----------------  305.178$00 
- Escola EB 1,2,3 de Santa Catarina da Serra ------ ------------  235.576$00 

** 

ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE - CARANGUEJEIRA  - REFEITÓRIO (8) 15-
4 
N.º1837/99 Presente o ofício n.º 426 da ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA ALEXANDRE  - 
Caranguejeira, datado de 99.06.28, acompanhado da relação dos almoços servidos aos 
alunos da Escola do 1º CEB de Caranguejeira durante o mês de Junho/99, no montante de 
20.158$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola EB 2,3 Dr. 
Correia Alexandre – Caranguejeira a verba de 20.158 $00, relativa ao fornecimento das 
refeições dos alunos carenciados do 1º CEB de Caran guejeira. 

** 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE COLMEIAS - REFEITÓRIO - DE 1 5-4 
N.º1838/99 Presente o ofício n.º 689 da ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS , datado de 
99.06.30, acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no mês de 
Junho/99, num total de 114.688$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola EB 1,2,3 de 
Colmeias a verba de 114.688$00 relativa ao fornecim ento das refeições dos alunos do 
1º ciclo. 

** 

PARÓQUIA Nª SRª DA GAIOLA DE CORTES – PEDIDO DE CED ÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º1839/99 Presente o ofício da PARÓQUIA Nª SRª DA GAIOLA DE CORTES , datado de 
99.06.16, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia (55 lugares) para uma 
deslocação dos catequistas a Lisboa no dia 18 de Julho. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro ficando a e ncargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

CONVENÇÃO BAPTISTA PORTUGUESA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º1840/99 Pesente o ofício da CONVENÇÃO BAPTISTA PORTUGUESA , datado de 
05.07.99, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia (55 lugares) para uma 
deslocação a S. Pedro de Moel, no dia 16 de Julho. 

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

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

CAMPANHA VERÃO SIDA/99 
N.º1841/99 Presente o ofício da Administração Regional de Saúde do Centro – Sub-Região 
de Saúde de Leiria a solicitar apoio para a realização da Campanha em epígrafe. 
 Esta campanha de Informação, Sensibilização e Prevenção da SIDA, e irá 
decorrer de 19 de Julho a 6 de Agosto em diversas praias. 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, nos termos da 
alínea i) do n.º 1 do artigo 51º do Decreto-Lei n.º  100/84, de 29 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei 18/91 de 12 de Jun ho, apoiar financeiramente com 
250.000$00 a Associação Regional de Saúde do Centro  – Sub-Região de Saúde de 
Leiria pela Campanha de Verão SIDA/99. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PRAIA DO PEDRÓGÃO – REALIZAÇÃO DE TOURADA 
N.º1842/99 Pelo Senhor Vereador ENG.º PEDRO FARIA foi presente a proposta de uma 
tourada a realizar na Praia do Pedrógão, no dia 22 de Agosto de 1999, pelas 22H00, 
realização da Câmara Municipal de Leiria e da Região de Turismo Leiria Fátima. 
 A organização ficará a cargo de Francisco Murteira Vaz e tem um custo previsto 
de 2.500 contos a suportar em partes iguais pelas entidades promotoras. 
 A receita líquida, a existir destinar-se-á a Associações não lucrativas do 
Concelho, a definir posteriormente 

 A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  proposta dado o 
interesse para a animação turística. 
 Mais delibera autorizar o pagamento. 

** 
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PONTO NÚMERO TREZE 

CÁRITAS DIOCESANA DE LEIRIA – PEDIDO DE SUBSÍDIO (D A-48) 
N.º1843/99 Pela Senhora PRESIDENTE, apresentou a proposta que abaixo se transcreve: 

 “Presente um pedido de subsídio por parte da Cáritas de Leiria, que se destina a 
auxiliar pessoas desfavorecidas particularmente em termos de habitação da Freguesia de 
Azoia. 
 Trata-se de facto de uma situação de grande carência que reúne o consenso de 
toda a população com vista à resolução do problema, a justificar plenamente a intervenção 
desta autarquia, pelo que se propõe a atribuição de um subsídio no valor de um milhão de 
escudos.” 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimi dade concordar com a 
proposta apresentada, atribuindo de acordo com a al ínea i) do n.º 1 do artigo 51º do 
Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, com as alte rações introduzidas pela Lei 18/91 
de 12 de Junho, um subsídio de 1.000 contos à Cárit as Diocesana de Leiria. 

** 

VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 
N.º1844/99 Pelo Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , foi presente a proposta 
que abaixo se transcreve: 

 “Atendendo a que uma prova desta envergadura mobiliza um elevado número de 
atletas e viaturas na via pública; que se aguarda afluência de público, propõem-se as 
seguintes alterações de trânsito no dia 26 de Julho: 
 1-) Interdição total de estacionamento na Av. Heróis de Angola a partir das 8 
horas; 
 2-) Interdição total de trânsito na Av. Heróis de Angola a partir do parque de 
estacionamento frente ao Teatro a partir das 8 horas 
 3-) Alteração do sentido único em direcção contrária à habitual na Rua Camilo 
Korrodi (por detrás da moagem); esta alteração permitirá o normal funcionamento dos 
transportes públicos com origem na Estação Rodoviária 
 4-) Encerramento ao trânsito de toda a via pública compreendida entre a C.ª 
Leiriense de Moagem e o Centro Comercial Maringá, de acordo com o solicitado pela 
organização, e entre a Rotunda do Emigrante e a Rua de S. Francisco. 
 5-) Interdição total de estacionamento na Rua Camilo Korrodi.” 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimi dade, concordar com a 
proposta apresentada. 

** 

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: 

- RECTIFICAÇÃO – CEDÊNCIA DO LARGO DAS TRASEIRAS DO  
MERCADO MUNICIPAL MARINGÁ 

- REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-MERCADO SANTANA – LE IRIA – 
RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO Nº 1209/99, DE 12 DE MA IO DE 
1999. T 217/97 

- NOTÍCIAS DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO  
- PLANO DE PORMENOR E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL D A 

ZONA POLIVALENTE DE S. VENÂNCIO – T 468/94 
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- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – SANTA CATARINA DA SERRA 
- 9.º ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 1999 
- 10.º ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1999 

** 

RECTIFICAÇÃO – CEDÊNCIA DO LARGO DAS TRASEIRAS DO M ERCADO MUNICIPAL 
MARINGÁ (TL) 24-15 
N.º1845/99 A deliberação N.º 1794/99 da acta n.º 27 da reunião de Câmara de 99.06.30., a 
folhas 01023-(71), contém imprecisões que importam rectificar: 
 Assim onde se lê “Mais delibera ceder o fornecimento da electricidade para o 
evento, bem como pagar a taxa referente à licença de recinto no valor de 5.661$00.” deve 
ler-se “Mais delibera ceder o fornecimento da electricidade para o evento, bem como pagar 
a taxa referente à ocupação da via pública.” 

 A Câmara delibera, por unanimidade, proceder à rect ificação respectiva. 

** 

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EX-MERCADO SANTANA – LE IRIA – RECTIFICAÇÃO 
DE DELIBERAÇÃO Nº 1209/99, DE 12 DE MAIO DE 1999. T  217/97 
N.º1846/99 Na acta n.º 20 da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 12 de Maio de 1999, 
a folhas 653 – (31), no assunto supra mencionado, verificam-se imprecisões que se torna 
necessário rectificar conforme se menciona: 

“Na sequência do Concurso Público (...) 
Apresentaram-se ao concurso as firmas a seguir mencionadas: 

Socoliro – Construções, S.A........................................................ 414.800.148$00 + IVA 
Tensor – Construção Civil, Ldª. ............................................................... ______$_____ 
Edicom – Construções Civis e Obras Públicas, Ldª..................... 499.576.844$00 + IVA 
Consórcio – Ramalho Rosa, S.A. e Cobetar – Soc. Const. S.A... 585.164.378$00 + IVA 
Pasolis – Empreitadas e Obras Públicas do Lis, Ldª. ............................ _______$_____ 
Fialho e Paulo, Ldª ...................................................................... 479.471.767$00 + IVA 

Tendo sido excluídas na 1ª parte do acto público as firmas: 
Tensor – Construção Civil, Ldª. e Pasolis – Empreitadas e Obras Públicas do Lis, Ldª. 

E na 2ª parte do acto público as firmas: 
Edicom – Construções Civis e Obras Públicas, Ldª., Consórcio Ramalho Rosa, 
S.A./Cobertar – Sociedade de Const., S.A. e Fialho e Paulo, Ldª. 

Foi admitida a firma Socoliro – Construções, S.A. 
Propõe-se a adjudicação (...) 11 de Dezembro de 1997.” 

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

** 

DIÁRIO DE NOTÍCIAS – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO 
N.º1847/99 Presente o fax do Jornal de NOTÍCIAS DE LEIRIA , onde solicita um espaço, 
para instalar no domingo dia 18 de Julho, entre as 8 e as 19 horas um balão de ar quente, 
com as cores do Jornal, destinado a premiar novos assinantes com a oferta de uma subida. 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, ceder o espaço 
de 30 x 30 metros no Parque de Estacionamento do Ce ntro Comercial Maringá, para o 
próximo domingo dia 18 de Julho, entre as 8 e as 19  horas, para colocação de um 
balão de ar quente. 

** 
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ESTABELECIMENTO DE RAMAL DE ELECTRICIDADE PARA A RU A NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA, CHAINÇA 
N.º1848/99 Em resposta ao nosso ofício n.º 7283 de 22 de Junho, a CENEL informa que o 
valor do orçamento do ramal de electricidade para o local em epígrafe é de 209.196$00. 

 A Câmara face à informação, delibera, por unanimid ade, aprovar o 
orçamento para a instalação do ramal de electricida de para a Rua Nossa Senhora de 
Fátima, Chainça. 

** 

PLANO DE PORMENOR E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ZONA 
POLIVALENTE DE S. VENÂNCIO – T 468/94 
N.º1849/99 Presente a factura n.º 0402, de 98-01-02, referente à 4.ª Prestação do Plano de 
Pormenor em epígrafe, no montante de Esc: 1.500.000$00 + 255.000$00 (IVA 17%)n = 
1.755.000$00 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil escudos), sendo que a 
Directora do Departamento de Planeamento, informa “poder-se-á pagar a factura n.º 0402 
uma vez que tem parecer das entidades intervenientes”. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com a  informação acima 
referida e mandar efectuar o respectivo pagamento. 

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – SANTA CATARINA DA SERRA 
N.º1850/99 1. Atendendo que a CML deu cumprimento ao estipulado no Dec. – Lei 115 – 
A/98, art.º 8.º, depois de parecer pedido à ANMP; 

 2. Considerando que a concordância da Câmara na deliberação de 99.03.03. 
ficou condicionada à publicação dos diplomas regulamentares, atendendo ás orientações da 
ANMP; 

 3. Considerando que a regulamentação referida ainda não foi publicada e que, 
seguindo o parecer da ANMP, há “necessidade dum período experimental de vigência”... 

 4. Considerando que a Junta de Freguesia do Arrabal alertou a Câmara e o 
Ministério da Educação, via CAE e DREC, para eventuais irregularidades na constituição do 
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina da Serra; 

 A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solic itar ao Ministério da 
Educação a suspensão do Agrupamento das Escolas de Santa Catarina da Serra e o 
esclarecimento das questões colocadas pela Junta de  Freguesia do Arrabal, 
nomeadamente no que se refere às ditas irregularida des. 
 Reafirma igualmente que devem ser salvaguardados o s direitos de opção, 
quanto à matrícula dos Educandos, garantia da liber dade de ensino. 

** 

9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE  1999 
N.º1851/99 Presente a 9.ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando os reforços em 100.000 contos e as educações em 94.500 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a prese nte proposta de 
alteração. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1999 
N.º1852/99 Presente a 10.ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto as deduções como os reforços em 71.100 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a prese nte proposta de  
alteração. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e catorze 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 catorze dias do mês de Julho do 
ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 
 
 


