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ACTA Nº 47 
Aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e 

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

PRESIDENTE: DRª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS C OSTA 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

ENGº. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENGº. FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o 
ENGº. ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de 
obras particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQTº. ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente as Actas das reuniões de 98.12.02. e 98.12.09, cuja leitura foi 
dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara, por unanimidade, 
aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

1608/87 ADRIANO BATISTA 
2424/91 JOAQUIM DE OLIVEIRA GASPAR 

45/93 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTA BÁRBARA 
1333/94 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MARRAZES 

476/96 ROSA DE FÁTIMA HENRIQUES NEVES 
1164/97 JOEL RODRIGUES FILIPE DUARTE 

326/98 SARA CLAUDIA DE SÁ PESSOA S. S. ESPÍRITO SANTO 
762/98 ADELINO MARQUES JORGE 
786/98 JOAQUIM VINDEIRINHO AGRELA 
873/98 JOSÉ ESPERANÇA BARBEIRO 
922/98 LUÍS FILIPE DA SILVA SANTOS 

1090/98 OURILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª. 
1163/98 LUSODOMOS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª. 
1264/98 AMADEU PALINHAS 
1373/98 JOSÉ RODRIGUES 
1374/98 JOSÉ RODRIGUES 
1376/98 JOSÉ RODRIGUES 
1377/98 JOSÉ RODRIGUES 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

2/88 CELESTINO DOS SANTOS JOAQUIM 
16/93 ALBERTINO LOPES CARPALHOSO 
40/95 JOAQUIM HENRIQUES SILVA 
14/97 CONSTRUÇÃO ANTUNES & RAIMUNDO LDª. 
31/97 EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
27/97 COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM, LDª. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 183/98 DRENAGENS PLUVIAIS DA C.M. 1217 QUE LIGA A E.M. 532 (EM COLMEIAS) À 
E.N. 350 (NO LUGAR DE FEIJÃO) - INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ABERTURA 
DE PROPOSTAS 

T 215/98 SANEAMENTO PLUVIAL DA ZONA DO REGO D’ÁGUA - PROPOSTA DE 
ADJUDICAÇÃO 

T 184/98 ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR DO 1º CICLO PARA A INSTALAÇÃO DO 
ENSINO ESPECIAL DE AUTISTAS - COLMEIAS - INFORMAÇÃO DA D.O.M. 
SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 325/93 REPARAÇÃO DA ESTRADA DA BOUÇA (COLMEIAS) - TROÇO BARRACÃO A 
CONFRARIA - INFORMAÇÃO DA D.O.M. SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 196/97 ALARGAMENTO DO PONTÃO SOBRE A RIBEIRA DA IGREJA VELHA NA BOUÇA - 
INFORMAÇÃO DA D.O.M. SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 54/98 EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NOS ARRUAMENTOS DA FREGUESIA 
DE ARRABAL (RUA DA FILARMÓNICA, RUA LUÍS LOPES VIEIRA E RUA 
PRINCIPAL) - INFORMAÇÃO DA D.O.M. SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 111/97 REPARAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO COM A 
APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE DESGASTE DE MICRO - BETÃO - 
INFORMAÇÃO DA D.O.M. SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 87/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS DE ARRUAMENTOS NA 
FREGUESIA DE ARRABAL - INFORMAÇÃO DA D.O.M. SOBRE TRABALHOS A 
MAIS 

T 112/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTOS NA 
FREGUESIA DE SANTA EUFÊMIA - RESTITUIÇÃO DE VALOR CATIVO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO Nº 15 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 
- ALTERAÇÃO Nº 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- PUBLICIDADE - ARLINDO LUÍS LOPES 
- ARRENDAMENTO - MARIA DO PATROCÍNIO ANTUNES LAGE VIEIRA 
- ANULAÇÕES 
- PUBLICIDADE - LAR AMÉLIA DE SOUSA, LDª. 

PONTO NÚMERO SEIS 

- AQUISIÇÃO, POR LOTES DE QUATRO VIATURAS DE APOIO AO SERVIÇO DE 
CANALIZAÇÃO E ELECTRICIDADE, COM RETOMA DE QUATRO USADAS (CONCURSO 27/98) 

PONTO NÚMERO SETE 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE MEMÓRIA - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE 
- ESCOLA DO 1º C.E.B. DE LEIRIA Nº 3 (ARRABALDE) - REFEITÓRIO 

PONTO NÚMERO OITO 

- VENDA DE UMA CASA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO DAS ALMUINHAS - MARRAZES 
- DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O PRIVADO DO MUNICÍPIO DE UMA 

PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 103 M2, SITA EM RUA MÁRTIRES DO TARRAFAL 
EM LEIRIA 

- ESCRITURA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE UMA PARCELA DE TERRENO 
COM A ÁREA DE 2.160 M2, SITA EM MARINHEIROS - MARRAZES, “À ASSOCIAÇÃO 
SERRADA DO PINHAL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA” 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PROJECTO INTER-CIDADES 
- PROTOCOLO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL 
- PEDIDO DE APOIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SOUTOS PARA O 3º 

GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DOS SOUTOS DA CARANGUEJEIRA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- EMPRESA INTERMUNICIPAL DE CARTOGRAFIA, S.A. 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROJECTO ANIMAÇÃO PEDAGÓGICA 98/99 - PREVISÃO DE CUSTOS 
- MOINHO DOS CANIÇOS 
- SUBSÍDIOS 

** 

REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

Nº 0148/12 Senhor António Vieira Pereira : 
 Afirma que deu entrada de um pedido de informação em Novembro, que não 
tem tido o tratamento adequado. 
 Verificado o processo, constatou-se que não há matéria para informação 
conforme pretendido, porque as obras, de acordo também com o que o próprio declara, 
estão executadas desde 1990. 

** 

Nº 0149/12 Senhor Rui António Neto Oliveira : 
 Informa que tem há vinte anos uma casa de habitação em Pernelhas, Parceiros, 
num terreno indiviso. 
 Numa outra parte desse terreno, outro dos herdeiros construiu um armazém 
destinado a fins agrícolas, em finais de 1990, inícios de 1991. 
 Entretanto, nesse armazém foi instalada uma exploração suinícola que causa 
inúmeros transtornos ambientais, degradando a qualidade de vida dos vizinhos. 
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 Vem assim solicitar a intervenção da Câmara para pôr cabo a tal situação e 
reposição da normalidade. 
 A Senhora Presidente vai mandar lá a fiscalização para proceder ao 
levantamento de um Auto de Notícia a fim de que a Câmara possa actuar, bem como se irá 
notificar o proprietário do armazém para proceder à correcção do problema, de modo a que 
o uso se coadune com o licenciamento. 

** 

Nº 0150/12 A Senhora Filomena Parente  agradece à Senhora Presidente pelo facto de ela 
tentar resolver o problema, mas aproveita para informar que a Fábrica continua a laborar 
durante as horas mortas, tal como antes. Não entende como é que o Ministério da Economia 
não resolve também o problema e a fiscalização ainda nem sequer lá foi ver. 
 A Senhora Presidente informa que irá insistir de novo com o Ministério da 
Economia e que irá mandar a fiscalização ao local, com vista à resolução do problema. 

** 
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
Nº 0151/12 Justificação de voto dos Vereadores do P artido Socialista na votação do 
Plano de Actividades e do Orçamento da Câmara Munic ipal para 1999. 
 A Senhora Presidente afirma-se desapontada com a justificação de voto em 
epígrafe, nomeadamente no que respeita ao seu número 1, declarando-se estupefacta com 
a expressão “(...) com a exigência (...)”, feita relativamente à data e às condições da 
votação. 
 Mais afirma que é totalmente falso que tivesse sido feita tal exigência e que os 
Vereadores do P.S. não estiveram de boa fé neste processo. 
 Reafirma que os Vereadores do P.S. poderiam ter feito alterações e sugestões 
pontuais ao plano e ao orçamento, não havendo no entanto muita margem de manobra em 
face das acções que transitam ou têm origem no mandato de 1994/97. 
 O Vereador do Partido Socialista, Senhor Raul Castro, afirma que para ele está 
errado o princípio, porque devia ter-lhe sido solicitada a participação quando começaram a 
elaborar o Plano e não terem sido pedidas propostas pontuais. 
 O Vereador do Partido Socialista, Senhor António Sequeira, considerando que 
não foi feita qualquer exigência, afirma que o que o opôs a este Plano de Actividades é a 
maneira como ele foi feito. 
 Admite que haja uma palavra que não esteja bem empregue, mas ficou com a 
sensação que não pretendiam a sua colaboração, mesmo nas áreas que ainda vai 
dominando. 
 O Vereador do P.S., Senhor Dr. José Alves, afirma-se desapontado com a forma 
como as coisas foram apresentadas. Considera que lhe apresentaram um facto consumado. 
 O Vereador do P.S.D., Senhor Engº. Fernando Carvalho afirma que cabendo à 
maioria a responsabilidade de gestão, deve ser ela a apresentar o “grosso” do documento. 
 No entanto, foi dito aos Vereadores do P.S. que se tivessem sugestões ou 
propostas as apresentassem. 
 O Vereador do P.S., Senhor Dr. Acácio de Sousa, afirma que nunca foi dito que 
poderia haver uma reunião extraordinária e que qualquer esclarecimento pressupõe 
discussão em reunião. 
 O Senhor Vereador Engº. Pedro Faria reforçou a sua indignação pelos termos 
utilizados apenas no ponto 1 da declaração de voto pelas razões anteriormente expostas, 
nomeadamente, pela Senhora Presidente. 
 Disse ainda, que o plano/orçamento começaram a ser feitos com bastante 
antecedência para ser tempo a que a Câmara se pudesse pronunciar devidamente. 
 Aconteceu porém que a 1ª versão do orçamento tinha quase 3 milhões de 
contos a mais de despesas do que receita o que deu origem a cortes sucessivos e 
dramáticos, tendo arrastado a finalização ao documento base para além daquilo que seria 
desejável pela maioria, e deixando portanto só seis dias para que os restantes Vereadores 
se pronunciassem, uma vez que se tratava de um documento coerente não fechado. 
 A Senhora Presidente reiterou as afirmações iniciais e deu conta de conversas 
informais junto de alguns Vereadores do P.S., designadamente o Vereador Senhor Raul 
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Castro, no sentido de, se quisessem, apresentarem propostas pontuais. Afirma que o 
assunto poderia ainda ter sido discutido e votado na presente reunião, porque ainda dava 
tempo de enviar os documentos a todos os membros da Assembleia Municipal. 

** 

Nº 0152/12 PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
 Vereador Senhor Raul Castro: 
 1) Apareceu um aviso nos jornais com o horário de funcionamento do Mercado 
no período de Natal, não tendo o assunto sido debatido na reunião da Câmara, embora no 
Aviso conste que foi aprovado por unanimidade. 
 O Vereador Senhor Engº. Pedro Faria  e a Senhora Presidente  afirmaram que o 
assunto esteve presente na reunião da Câmara e que ninguém suscitou qualquer dúvida ou 
comentário. O horário foi acordado previamente com os funcionários dos Mercados, não 
havendo conhecimento de qualquer descontentamento; 
 2) Quer saber se já há novos desenvolvimentos sobre a Auditoria. 
 O Senhor Director do D.A.G. afirmou que a Contabilidade ainda não concluiu o 
trabalho que neste âmbito lhe compete. 

** 

Nº 0153/12 Vereador Senhor Dr. Acácio de Sousa: 
 1) Os vendedores da Feira das Velharias, na Praça Rodrigues Lobo, afirmam 
que já, por diversas vezes, propuseram a execução de toldos que os protejam das 
condições atmosféricas adversas. Afirmam também que se as condições não se alterarem 
irão para outro concelho. 
 O Vereador Senhor Engº. Pedro Faria , afirma que nunca lhe chegou qualquer 
proposta nesse sentido. Entretanto, considera que, de facto, assim não estão reunidas as 
condições adequadas para o exercício da venda de velharias. 
 Por outro lado, informa que os serviços estão a estudar uma solução que 
dignifique o evento e crie boas condições aos vendedores. 
 2) Quer saber quem foi o responsável pela distribuição dos lugares nas mesas 
do jantar de Sábado passado. 
 O Vereador Senhor Dr. Vitor Lourenço  informa que a responsabilidade foi 
exclusivamente da Galeria organizadora. 

** 

PONTO NÚMERO UM 
Nº 0154/12 PROCº. Nº 1608/87 - (fl - 80) 

 De ADRIANO MARQUES BATISTA,  residente em Ninho D’Águia - Cercal - 
Ourém, apresentando elementos dando resposta à notificação efectuada nos termos do 
Código de Procedimento Administrativo, referente ao projecto de arquitectura de alterações 
de uma moradia, situada no lugar e freguesia de Pousos. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e considera ndo 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 na alínea g) do nº 1 do artigo 63º do D ecreto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, face ao 
parecer da Junta Autónoma de Estradas, do qual deve rá ser dado conhecimento ao 
requerente. 

** 

Nº 0155/12 PROCº. Nº 2424/91 - (FL - 128) 

 De JOAQUIM DE OLIVEIRA GASPAR, residente na Avª. Heróis de Angola, nº 
72, freguesia de Leiria, acompanhado de um pedido de esclarecimento acerca da 
deliberação tomada em reunião de 14/08/92, sobre a implantação de um pavilhão para 
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armazém, que está a levar a efeito na Rua da Maligueira - Gândara dos Olivais, freguesia de 
Marrazes. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e considera ndo que não se 
justifica a condição imposta no ponto nº 1 da delib eração de 14/08/92, no que se refere 
à implantação do pavilhão em causa, conforme inform ação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 11/12/98, del ibera, por unanimidade, 
considerar sem efeito o ponto nº 1 da referida deli beração com base na alínea a) do nº 
2 do artigo 140º do Código de Procedimento Administ rativo. 

** 

Nº 0156/12 PROCº. Nº 45/93 - (fl - 92) 

 De ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA SANTA BÁRBARA,  solicitando a 
isenção do pagamento da taxa respeitante aos acabamentos dos balneários, que está a 
levar a efeito em Assenha, freguesia de Souto da Carpalhosa. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e considera ndo que se trata de 
uma Associação Cultural e Desportiva, delibera, por  unanimidade, isentar a taxa 
devida pela emissão da licença para acabamentos da obra acima referida, com base 
no disposto no artigo 5º da Tabela de Taxas e Licen ças em vigor neste Município.  

** 

Nº 0157/12 PROCº. Nº 1333/94 - (FL - 96) 

 De “A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MARRAZES,  referente ao 
pedido de reanálise do projecto de arquitectura de um edifício para centro de culto, a levar a 
efeito em Quinta da Alçada, freguesia de Marrazes. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Reformular o projecto de modo a cumprir com: 
- Capítulo II do Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Ma io, relativamente à 

acessibilidade e mobilidade de deficientes; 
- Nº 6 do Capítulo III do já referido diploma legal , no que se refere a 

rampas de acesso ao edifício e cabines de WC para a  utilização por 
deficientes; 

2º Apresentar projectos de especialidade, no prazo de 180 dias; 
3º 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 artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

Nº 0158/12 PROCº. Nº 476/96 
 De ROSA DE FÁTIMA HENRIQUES NEVES , residente na Rua Lino António, nº 
66, Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, pedir parecer a o RAL - Regimento de 
Artilharia Nº 4 de Leiria, enviando uma cópia do re spectivo projecto. 

** 
Nº 0159/12 PROCº. Nº 1164/97 - (fl - 91) 

 De JOEL RODRIGUES FILIPE DUARTE,  residente na Avª. Marquês de Pombal, 
Lote nº 11 - 1º B em Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
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não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 2662, de 
19/02/98, desta Câmara Municipal. 
 A Câmara, atendendo a que o requerente não se pron unciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em Arrabalde da 
Ponte, freguesia de Marrazes, ao abrigo do disposto  nas alíneas a) b) e d) do nº 1 do 
artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, pelas razõ es referidas na informação já 
transmitida ao requerente através do ofício nº 2662 , de 19/02/98. 

** 

Nº 0160/12 PROCº. Nº 326/98 - (FL - 31) 

 De SARA CLÁUDIA DE SÁ PESSOA SOARES DA SILVA ESPÍRITO  SANTO, 
residente na Rua Sá de Miranda, Lote nº 2 - 3º D em Leiria, apresentando elementos dando 
resposta à notificação efectuada nos termos do C.P.A., referente ao projecto de arquitectura 
de uma moradia bifamiliar, a levar a efeito na Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta que foi dado 
cumprimento às questões levantadas na informação do  Departamento de Obras 
Particulares em 09/09/98, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1º Apresentar antes do licenciamento Certidão da Co nservatória do 
Registo Predial, na qual deverá constar a área de c edência; 

2º Garantir em obra a secção necessária das conduta s de fumo, de 
acordo com o artigo 112º do Regulamento Geral das E dificações Urbanas; 

3º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

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

** 

Nº 0161/12 PROCº. Nº 762/98 - (fl - 50) 

 De ADELINO MARQUES JORGE,  residente na Rua de Alcovim, nº 505 - 
Lourais, freguesia de Colmeias, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 18709, de 
19/10/98, desta Câmara Municipal. 
 A Câmara, atendendo a que o requerente não se pron unciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na Urbanização 
Planalto, Lote nº 20 - Vale Sepal, freguesia de Mar razes, ao abrigo do disposto nas 
alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Le i nº 445/91, de 20 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 d e Outubro, pelas razões 
constantes da informação já transmitida ao requeren te através do ofício nº 19709, de 
19/10/98, desta Câmara Municipal. 

** 

Nº 0162/12 PROCº. Nº 786/98 (fl - 14) 

 De JOAQUIM VINDEIRINHO AGRELA,  residente na Rua 13 de Junho, nº 5 - 
Andrinos, freguesia de Pousos, acompanhado de uma exposição dando resposta à 
notificação efectuada nos termos do Código de Procedimento Administrativo, referente ao 
projecto de arquitectura de um telheiro, a levar a efeito no lugar e freguesia acima referidos. 
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 A Câmara, depois de analisar a exposição apresenta da pelo requerente em 
98.11.05., e considerando que a mesma  não vem dar resposta às questões que 
originaram a proposta de indeferimento delibera, po r unanimidade, indeferir a 
pretensão ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b)  do nº 1 do artigo 63º, do Decreto-
Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção da da pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 
15 de Outubro, pelos motivos já referidos na delibe ração tomada em 98.09.30., e 
porque o uso da cave não é compatível com o licenci ado através do processo nº 
279/94. 

** 

Nº 0163/12 PROCº. Nº 873/98 - (FL - 47) 

 De JOSÉ ESPERANÇA BARBEIRO, residente na Rua Padre Joaquim 
Gonçalves Margalhau, nº 1870 - Vergieira, freguesia de Amor, referente ao projecto de 
arquitectura de um prédio para habitação e comércio, a levar a efeito numa parcela de 
terreno a destacar situada na Rua da Malaposta - Quinta dos Vasos - Cruz D’ Areia, 
freguesia de Leiria. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta que se 
encontram garantidas as condições impostas no Proto colo, estabelecido entre o 
requerente e este Município, delibera, por unanimid ade, aprovar o projecto de 
arquitectura do prédio para habitação e comércio ac ima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1º Cumprir a cércea prevista no artigo 47º do Regul amento do Plano 
Director Municipal, no ponto médio do alçado para a  Rua da Malaposta; 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus 

de não fraccionamento devidamente averbado; 
4º 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 artig o 64º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “A garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal .” 

** 

Nº 0164/12 PROCº. Nº 922/98 - (FL - 24) 

 De LUÍS FILIPE DA SILVA SANTOS, residente na Urbanização Portuguinho, 
Lote nº 10 - 1º Dtº., freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito em Lavegadas, freguesia de Parceiros. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Às condições referidas no parecer da Direcção Re gional do Ambiente 

do Centro (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 
3º 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 artig o 64º do Regulamento Municipal 
de Obras Particulares, na qual deve constar a segui nte cláusula: “A garantia 
apresentada não cessará em caso algum, sem autoriza ção expressa da Câmara 
Municipal .” 

** 
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Nº 0165/12 PROCº. Nº 1090/98 - (FL - 30) 

 De OURILIZ - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDª., com escritório na Avª. D. 
Nuno Álvares Pereira, nº 81 - c/v - Esq., freguesia de Nª. Senhora da Piedade - 2490 
Ourém, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto habitacional, a levar a efeito na 
Rua dos Paraísos, freguesia de Pousos. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar cortes esclarecedores face à topograf ia, de modo a não 
originar muros de suporte às estremas; 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 600.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal, e ainda 
pelo espaço a ceder ao domínio público (na frente d a construção de modo a dar 
cumprimento ao nº 3 do artigo 67º do Regulamento do  Plano Director Municipal e a 
contabilizar pelo requerente), que deverá ser averb ado/reduzido às áreas da Certidão 
da Conservatória do Registo Predial. ” 

** 

Nº 0166/12 PROCº. Nº 1163/98 - (FL - 31) 

 De LUSODOMUS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDª., com sede na 
Avª. Heróis de Angola, nº 119 - 4º em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito em Vale Grande, Lote 28, freguesia de Barreira. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Cumprir com os alinhamentos definidos no process o de loteamento 
(Lot. 15/83); 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ”  

** 

Nº 0167/12 PROCº. Nº 1264/98 - (FL - 18) 

 De AMADEU PALINHOS, residente na Rua da Restauração, nº 6 - Marinheiros, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma garagem, a levar a 
efeito em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da garagem acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projecto de estabilidade no prazo de 180 dias; 
2º Correcção do muro, nomeadamente quanto à necessi dade de portão. 

** 
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Nº 0168/98 PROCº. Nº 1373/98 - (FL - 26) 

 De JOSÉ RODRIGUES, residente na Avª. 11 de Julho, nº 1151, freguesia de 
Memória, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua de 
Stº. António, Lote nº 14, freguesia de Leiria. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  11/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar corte longitudinal do edifício abrang endo a via pública, com 
indicação dos afastamentos à via e cotas altimétric as; 

2º A rampa de acesso à cave não deverá ocupar o pas seio; 
3º A área de arrumos no sótão não poderá ter condiç ões de 

habitabilidade, de acordo com a informação do Depar tamento de Urbanismo de 
12/08/98 (Processo de Loteamento nº 27/90); 

4º A implantação do edifício deverá garantir os ali nhamentos definidos no 
processo de loteamento; 

5º Assegurar o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, 
relativamente às varandas existentes no alçado post erior do edifício; 

6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

Nº 0169/12 PROCº. Nº 1374/98 - (FL - 26) 

 De JOSÉ RODRIGUES, residente na Avª. 11 de Julho, nº 1151, freguesia de 
Memória, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua de 
Stº. António, Lote nº 13, freguesia de Leiria. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar corte longitudinal do edifício abrang endo a via pública, com 
indicação dos afastamentos à via e cotas altimétric as; 

2º A rampa de acesso à cave não deverá ocupar o pas seio; 
3º A área de arrumos no sótão não poderá ter condiç ões de 

habitabilidade, de acordo com a informação do Depar tamento de Urbanismo de 
12/08/98 (Processo de Loteamento nº 27/90); 

4º A implantação do edifício deverá garantir os ali nhamentos definidos no 
processo de loteamento; 

5º Assegurar o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, 
relativamente às varandas existentes no alçado post erior do edifício; 

6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
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Nº 0170/12 PROCº. Nº 1376/98 - (FL - 26) 
 De JOSÉ RODRIGUES, residente na Avª. 11 de Julho, nº 1151, freguesia de 
Memória, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua de 
Stº. António, Lote nº 11, freguesia de Leiria. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar corte longitudinal do edifício abrang endo a via pública, com 
indicação dos afastamentos à via e cotas altimétric as; 

2º A rampa de acesso à cave não deverá ocupar o pas seio; 
3º A área de arrumos no sótão não poderá ter condiç ões de 

habitabilidade, de acordo com a informação do Depar tamento de Urbanismo de 
12/08/98 (Processo de Loteamento nº 27/90); 

4º A implantação do edifício deverá garantir os ali nhamentos definidos no 
processo de loteamento; 

5º Assegurar o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, 
relativamente às varandas existentes no alçado post erior do edifício; 

6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
Nº 0171/12 PROCº. Nº 1377/98 - (FL - 26) 
 De JOSÉ RODRIGUES, residente na Avª. 11 de Julho, nº 1151, freguesia de 
Memória, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na Rua de 
Stº. António, Lote nº 10, freguesia de Leiria. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/12/98, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar corte longitudinal do edifício abrang endo a via pública, com 
indicação dos afastamentos à via e cotas altimétric as; 

2º A rampa de acesso à cave não deverá ocupar o pas seio; 
3º A área de arrumos no sótão não poderá ter condiç ões de 

habitabilidade, de acordo com a informação do Depar tamento de Urbanismo de 
12/08/98 (Processo de Loteamento nº 27/90); 

4º A implantação do edifício deverá garantir os ali nhamentos definidos no 
processo de loteamento; 

5º Assegurar o cumprimento do artigo 1360º do Códig o Civil, 
relativamente às varandas existentes no alçado post erior do edifício; 

6º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 
Nº 0172/12 PROCº. LOTº. Nº 2/88 
 De CELESTINO DOS SANTOS JOAQUIM E OUTRO,  referente a um pedido de 
alteração ao loteamento sito em Baralha - S. Romão freguesia de Pousos, apresentado pelo 
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Sr. Fernando de Jesus Rodrigues, residente na Avª Marquês de Pombal, lote 7 - 4º Esqº em 
Leiria. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 14.12.98  delibera, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto na alín ea a) do nº 2 do artigo 13º, do 
Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto-Lei nº 
334/95 de 28 de Dezembro, uma vez que o requerente acima referido não apresentou 
elementos que permitissem obstar aos motivos que le varam à proposta de 
indeferimento de 29.7.98, comunicada através do ofí cio nº 14954 de 21.8.98. 

** 
Nº 0173/12 PROCº. LOTº. Nº 16/93 (fl.87) 
 De ALBINO LOPES CARPALHOSO,  residente na Quinta do Bispo, Prac. de 
Lisboa, Lote 52 - 1º Esqº em Marrazes, acompanhado de um requerimento do promotor 
solicitando a prorrogação do Alvará do loteamento sito na Rua das Eiras em Marrazes, pelo 
prazo de 18 meses, para conclusão das infraestruturas em falta. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 10.12.98  delibera, por unanimidade, 
autorizar a prorrogação solicitada, por se enquadra r no previsto no nº 2 do Artº 23º do 
Decreto-Lei nº 448/91 de 29 de Novembro, com a reda cção dada pelo Decreto-Lei nº 
334/95 de 28 de Dezembro. 
 Mais deliberou informar que o Alvará do presente l oteamento não poderá 
tornar a ser prorrogado. 

** 
Nº 0174/12 PROCº. LOTº. Nº 40/95 (fl.90) 
 De JOAQUIM HENRIQUES DA SILVA,  residente em A-do-Barbas - Maceira, 
referente ao projecto apresentado para um loteamento que pretende levar a efeito numa 
propriedade sita em A-do-Barbas, freguesia de Maceira. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação prestada pelo 
Departamento de Urbanismo em 10.12.98 delibera, por  unanimidade, indeferir a 
pretensão ao abrigo do disposto na alíneas a) do nº  2 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 
448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei nº 334/95 de 28 de 
Dezembro, uma vez que a solução apresentada em 11.1 1.98 continua a não dar 
cumprimento ao índice estabelecido  na alínea a) do  nº 2 do Artº 57º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, não se encontrando tam bém a planta de síntese instruída 
nos termos da alínea c) do Artº 3º do Decreto Regul amentar nº 63/91 de 29 de 
Novembro. 

** 
Nº 0175/12 PROCº. LOTº. Nº 14/97 - (fl. 254) 
 Da firma CONSTRUTORA ANTUNES & RAIMUNDO LDª. , com sede na Rua da 
Torre, 110 em Bouça, freguesia de Colmeias, referente ao loteamento de uma propriedade 
sita no lugar de Baralha, em S. Romão, freguesia de Pousos. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 14.12.98 delibera, por maioria, aprovar o projecto 
do loteamento acima referido e autorizar a emissão do respectivo alvará, uma vez que 
se encontram ultrapassadas as questões que deram or igem às deliberações de 
11.2.98 e 8.4.98 quanto às áreas dos prédios a lote ar. 
 Assim, a emissão do alvará fica condicionado ao se guinte: 

1º Ceder as seguintes áreas: 
a) 970m2 para arruamentos; 
b) 846m 2 para passeios; 
c)  688 m 2 para estacionamento; 
d)  1.583m 2 para alargamento dos arruamentos confinantes; 
e)  364m2 para equipamento; 
f)  1.531m2 para zonas verdes. 

2º Efectuar o pagamento de Esc. 2.275.000$00 + IVA aos SMAS relativo a 
trabalhos a realizar a montante do loteamento; 
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 Efectuar o pagamento de Esc. 10.492.860$00 à Câmar a Municipal por 
insuficiência de área para equipamento 

3º Apresentar Garantias Bancárias: 
a) no valor de Esc. 10.163.470$00 a favor da Câmara  Municipal, referente 

às infraestruturas viárias; 
b) no valor de Esc. 4.659.550$00 a favor da Câmara Municipal, referente 

aos arranjos exteriores e equipamento; 
c)  no valor de Esc. 5.273.346$00 a favor da Cenel,  referente às 

infraestruturas eléctricas; 
d)  no valor de Esc. 3.886.400$00 a favor da Câmara  Municipal, referente às 

redes de águas e esgotos. 
4º Apresentar 10 cópias das plantas anexo I e anexo  II legendadas, 

pintadas e devidamente rubricadas; 
5º Apresentar fotocópia do Cartão de Pessoa Colecti va da firma; 
6º As obras de infraestruturas deverão ser executad as no prazo de um 

ano e, de acordo com os pareceres das respectivas e ntidades. 
O Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves absteve-s e. 

** 
Nº 0176/12 PROCº. LOTº. Nº 31/97 (fl 50) 
 Da firma EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em 
Pocejal - Vermoil, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a efeito na Quinta da 
Carvalha, freguesia de Parceiros, solicitando também o necessário movimento de terras.  
 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 14.12.98 , cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar a firma requer ente nos termos dos artigos 100º e 
101º do Código de Procedimento Administrativo: 
 “Trata-se de um loteamento inserido em área de bai xa e média densidade, 
propondo a constituição de 90 lotes para habitação unifamiliar e colectiva, com um 
total de 186 fogos. 
 O loteamento não cumpre com os Artºs 76º e 82º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, nomeadamente quanto ao estacion amento a integrar no domínio 
público, áreas de cedência para espaços verdes e de  utilização colectiva e para 
equipamento público. 
 O parecer dos SMAS apresenta condicionalismos quan to às infraestruturas 
de águas e esgotos domésticos e pluviais. 
 Assim, propõe-se o indeferimento do pedido ao abri go do disposto nas 
alíneas a) e e) do nº 2 do artigo 13º do Decreto-Le i 448/91, de 19 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de Dez embro. 
 Mais se informa que no presente loteamento deverá ficar assegurada a 
execução do troço 1 da avenida, bem como a totalida de da rotunda 2, sugerindo 
também que a ligação da referida rotunda ao loteame nto seja efectuada por um único 
arruamento, em substituição das ruas projectadas co m os nºs 11 e 12. 
 Quanto ao esquema viário da zona envolvente com li gação à EN.1, a JAE 
emitiu parecer favorável com pequenos condicionalis mos. 
 Mais delibera indeferir o pedido para proceder ao movimento de terras. 

** 
Nº 0177/12 PROCº. Nº LOTº. 27/97 (fl.141) 
 Da firma COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM LDª, com sede na Rua de S. 
Francisco, 14/16 em Leiria, referente às alterações que pretende levar a efeito no 
loteamento sito na Rua D. Carlos I em Sismaria - Marrazes. 
 Retirado para melhor análise. 

** 
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 TRÊS 
DRENAGENS PLUVIAIS NO C.M. 1217 QUE LIGA A E.M. 532  (EM COLMEIAS) À E.N. 
350 (NO LUGAR DE FEIJÃO) (9) T 183/98 
Nº 0178/12 A Comissão de Análise das Propostas propõem a anulação do concurso por só 
agora se ter detectado a falta de um documento essencial num dos concorrentes. 
 A Câmara, concordando com a proposta da Comissão de  Análise, delibera 
anular o concurso. 

** 
SANEAMENTO PLUVIAL DA ZONA DO REGO D’ÁGUA (9) T 215 /98 
Nº 0179/12 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 seguintes firmas: 
- CIMALHA - CONST. DA BATALHA, LDA. .................. 18.219.170$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. ................... 23.581.450$00 + IVA 
- PROTECNIL – Soc. Técnica de Construções, Lda. .... 24.999.244$00 + IVA 
- PASOLIS, LDA. .......................................................... 25.049.725$00 + IVA 
- A. M. CORREIA, S.A. ................................................. 47.188.310$00 + IVA 
- ANTÓNIO DOMINGUES & FILHOS, LDA. ................. 17.900.000$00 + IVA 
- MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA. ........................... 23.881.540$00 + IVA 
- NIVIPLANA-Soc. de Const. e Terraplanagens, Lda. ... 23.446.910$00 + IVA 
- FRANCISCO C. JOSÉ, LDA. ..................................... 27.672.301$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, LDA.................... 24.076.910$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA. ................. 24.279.120$00 + IVA 

 tendo sido excluída a A. M. CORREIA, S.A.. e as restantes admitidas. 
Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente - ANTÓNIO 

DOMINGUES & FILHOS, LDA., pelo valor de 17.900.000$00 + IVA, de acordo com a sua 
proposta datada de 20 de Novembro de 1998. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
manifestar a intenção de adjudicar a empreitada sup ra ao concorrente - ANTÓNIO 
DOMINGUES & FILHOS, LDA., pelo valor de 17.900.000$ 00 + IVA, conforme a sua 
proposta datada de 20 de Novembro de 1998, consider ando-se a adjudicação 
efectivada definitivamente caso não haja reclamaçõe s em resultado da audiência 
prévia dos interessados. 

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

** 
ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR DO 1º CICLO PARA A IN STALAÇÃO DO ENSINO 
ESPECIAL DE AUTISTAS – COLMEIAS (9) T 184/98 
Nº 0180/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 1.819.600$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.81 9.600$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Fragoso & Filhos, Lda..  

** 
REPARAÇÃO DA ESTRADA DA BOUÇA (COLMEIAS) – TROÇO BA RRACÃO A 
CONFRARIA (9) T 325/93 
Nº 0181/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 842.000$00 + IVA. 
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A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 842. 000$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Manuel Gomes António, Lda..  

** 
ALARGAMENTO DO PONTÃO SOBRE A RIBEIRA DA IGREJA VEL HA NA BOUÇA (9) T 
196/97 
Nº 0182/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 2.301.500$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 2.30 1.500$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Manuel Gomes António, Lda.  

** 
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NOS ARRUAMENTOS DA F REGUESIA DE 
ARRABAL (RUA DA FILARMÓNICA, RUA LUÍS LOPES VIEIRA E RUA PRINCIPAL) (9) T 
54/98 
Nº 0183/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 7.389.000$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 7.38 9.000$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma António Emílio Gomes & Filhos,  Lda.  

** 
REPARAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO COM A  APLICAÇÃO DE 
UMA CAMADA DE DESGASTE DE MICRO - BETÃO (9) T 111/9 7 
Nº 0184/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 7.562.500$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 7356 2.500$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Construções J. J. R. & Filhos,  Lda.  

** 
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS DE ARRUAMENT OS NA 
FREGUESIA DE ARRABAL (9) T 87/96 
Nº 0185/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 960.000$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 960. 000$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma António Emílio Gomes & Filhos,  Lda.  

** 
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ARRUAMENTO S NA 
FREGUESIA DE SANTA EUFÊMIA (9) T 112/96 
Nº 0186/12 Pela D.O.M. foi presente uma informação relacionada com o assunto em 
epígrafe, na qual propõe a restituição do valor cativo na importância de 183.750$00 à firma 
MATOS & NEVES, LDA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2ª Reparti ção Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (DOM), delibera, poru nanimidade,aprovar a 
restituição do valor cativo, na importância de 183. 750$00 à firma MATOS & NEVES, 
LDA. 

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 
BALANCETE (2) 
Nº 0187/12 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a dezasseis de Dezembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidade de 507.467.443$00 sendo de Operações 
Orçamentais 490.559.172$00 e de Operações de Tesouraria 169.908.271$00. 

** 

ALTERAÇÃO Nº 15 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 (2) 

Nº 0188/12 Presente a 15ª Alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 108.540 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 15ª O rçamento Ordinário 
para 1998. 

** 

ALTERAÇÃO Nº 13 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 (2)  

Nº 0189/12 Presente a 13ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 90.090 contos. 

 A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a 13ª Al teração ao Plano de 
Actividades para 1998. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 
PUBLICIDADE - ARLINDO LUÍS LOPES  (3) 24-16 (145) 
Nº 0190/12 Presente a carta de Arlindo Luís Lopes, solicitando autorização para colocar um 
reclamo luminoso, sito na Estrada de Tomar, nº 30 - Padrão, Freguesia de Pousos. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, notificar o re querente nos termos dos 
artigos 100º e 101º do Código de Procedimento Admin istrativo, aprovado pelo Decreto 
Lei 442/91 de 15/11, com as alterações introduzidas  pelo Decreto Lei 6/96 de 31/01, da 
intenção da Câmara de indeferir a pretensão, de aco rdo com o parecer emitido pela 
J.A.E., que deve ser transmitido ao requerente. 

** 
MARIA DO PATROCÍNIO ANTUNES LAGE VIEIRA (3) 4-1 
Nº 0191/12 Presente a informação referente ao termo, em 31 de Dezembro de 1997, do 
direito de ocupação dum terreno sito no Largo Rainha Santa Isabel, desta Cidade, 
concedido a Maria do Patrocínio Antunes Lage Vieira. 
 A Câmara depois de analisar o assunto, delibera, po r unanimidade, renovar 
até 31 de Dezembro do ano 2000, o direito à ocupaçã o do referido terreno, mantendo a 
compensação de 2.000$00 anuais.  

** 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA - ANULAÇÃO (3) 29-2 
Nº 0192/12 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 35/95, no valor de 2.300$00, em 
nome de MARIA ANTÓNIA JUSTO CARVALHO BATISTA, residente no Largo Paio 
Guterres, Leiria, em virtude de ter sido efectuado o cancelamento do registo. 
 A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida.  

** 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA - ANULAÇÕES (3) 29-2 
Nº 0193/12 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente às 
anulações das certidões de dívida com os conhecimentos nºs 45/93, 54/93, 63/93, 71/93 e 
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81/93, no valor de 14.850$00, em nome de ALEXANDRE MANUEL CEPEDA ABREU DA 
COSTA, com sede na Rua João Pereira Venâncio, 103, c/v Dtª., em Leiria, em virtude de já 
não possuir o estabelecimento. 
 A Câmara, delibera, por unanimidade, anular as cer tidões de dívida.  

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÃO (3) 29-2 
Nº 0194/12 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 26/95, no valor de 2.280$00, em 
nome de JOSÉ ANTÓNIO MENDES, residente em Mouratos, Freguesia de Parceiros, em 
virtude de já ter sido inactivado o respectivo registo. 
 A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a certi dão de dívida.  

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÃO (3) 29-2 
Nº 0195/12 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 07/94, no valor de 3.225$00, em 
nome de MANUELA FERREIRA DIAS, residente na Praça Goa, Damão e Diu, nº 10 - 1º, 
Freguesia de Leiria, cujo pagamento da mesma não foi solicitado, aquando do pedido de 
cancelamento do licenciamento de publicidade em 94/11/25. 
 A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a cert idão de dívida.  

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÃO (3) 29-2 
Nº 0196/12 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 01/90, no valor de 3.600$00, em 
nome de JOAQUIM FERREIRA LOPES, residente na Quinta da Matinha, Bloco C - 6º Lote 
73, Freguesia de Leiria, cujo pagamento da mesma não foi solicitado, aquando do pedido de 
cancelamento do licenciamento de publicidade em 95/11/06. 
 A Câmara, delibera, por unanimidade, anular a cert idão de dívida.  

** 

PUBLICIDADE - LAR AMÉLIA DE SOUSA, LDA. (3) 24-16 
Nº 0197/12  Presente o requerimento do Lar Amélia de Sousa, Lda., solicitando autorização 
para colocar uma placa publicitária, sita na Rua Vale de Água, 371, Barreiros, Freguesia de 
Amor. 
 Retirado para solicitar à Segurança Social informa ção sobre a sua 
legalização.  

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

AQUISIÇÃO, POR LOTES DE QUATRO VIATURAS DE APOIO AO  SERVIÇO DE 
CANALIZAÇÃO E ELECTRICIDADE, COM RETOMA DE QUATRO U SADAS 
(CONCURSO 27/98) (7) 

Nº 0198/12 Na sequência do Concurso Público n.º 27/98, 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: 
 Mundauto - Sociedade Comercial de Automóveis, S.A.: 

Lote 1: 
Proposta Base: 
3 Viaturas, marca Fiat de três lugares 7.174.548$00 + I.V.A. 
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Retoma de 3 viaturas Land Rover 99.000$00 + I.V.A. 
Proposta Variante 
3 viaturas, marca Fiat de 3 lugares 7.892.493$00 + I.V.A. 
Retoma de 3 viaturas Land Rover 99.000$00 + I.V.A. 
Lote 2: 
Proposta Base 
1 viatura marca Fiat, de 7 lugares 2.701.387$00 + I.V.A. 
Retoma de 1 viatura Land Rover  65.000$00 + I.V.A. 
Proposta Variante 
1 viatura, marca Fiat, com 7 lugares 2.947.541$00 + I.V.A. 
Retoma de 1 viatura Land Rover 65.000$00 + I.V.A. 
Sociedade Auto Central Leiriense, Lda 
Lote 1: 
Proposta Base: 
3 viaturas, marca Citroên de três lugares 8.205.129$00 + I.V.A. 
Proposta Variante 1: 
3 viaturas, marca Citroên, de três lugares  8.384.615$00 + I.V.A. 
Proposta Variante 2: 
3 viaturas de marca Citroên, de três lugares 8.576.923$00 + I.V.A. 
Proposta Variante 3: 
3 viaturas, marca Citroên, de três lugares 10.000.000$00 + I.V.A. 
Retoma de uma viatura Land Rover(Lote 1) 250.000$00 + I.V.A. 
Entreposto Leiria - Viaturas e Máquinas, Lda 
Lote 1 
3 Viaturas, marca Nissan, de 3 lugares 8.368.719$00 + I.V.A. 
Retoma de 3 viaturas Land Rover 150.000$00 + I.V.A. 
Lote 2 
1 Viatura Nissan de 7 lugares 2.984.615$00 + I.V.A. 
Retoma de 1 viatura Land Rover 50.000$00 + I.V.A. 

 Tendo todas sido admitidas, com a excepção da firma Autojapa - Comércio 
Geral de Automóveis, Lda, por força da alínea a) do artigo 61º do Decreto-Lei n.º 55/95 de 
29 de Março, por a proposta não conter os elementos essenciais exigidos no Programa de 
Concurso e não estar instruído de acordo com o artigo 6º do Programa de Concurso 
(Modelo de Proposta). 
 Propõe-se a adjudicação do presente fornecimento, por lotes de 4 viaturas ao 
concorrente Mundauto - Sociedade Comercial de Automóveis, S.A. a saber: 
 Lote 1 - Proposta Base 7.174.548.$00 + I.V.A. 
 3 viaturas Fiat Ducato 10.28 DS Furgão de caixa fechada com 3 lugares 
 Com Retoma de 3 viaturas Land Rover, matriculas DS-66-84; DE-91-23; 
 BS-89-12, no valor de 99.000$00 + I.V.A. 
 Lote 2 (Proposta Base)  2.701.387$00 + I.V.A. 

1 viatura Fiat Ducato Maxi 2.8 DS CH., cabine dupla, 7 lugares 
 Com Retoma de 1 viatura Land Rover, matricula DS-70-81, 
 pelo valor de 65.000$00 + I.V.A. 
 Retirado para melhor análise, devendo ser presente  em próxima reunião. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 
JARDIM DE INFÂNCIA DE MEMÓRIA - PEDIDO DE INSTALAÇÃ O DE TELEFONE (8) 15-
4 

Nº 0199/12 Presente um ofício do JARDIM DE INFÂNCIA DE MEMÓRIA, datado de 
98.11.18, solicitando a instalação de telefone no referido Estabelecimento de Ensino. 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar proceder  à instalação de 
telefone no Jardim de Infância de Memória, sendo as  despesas de utilização da 
responsabilidade do referido estabelecimento de ens ino. 
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** 

ESCOLA DO 1º C.E.B. DE LEIRIA Nº 3 (ARRABALDE) - RE FEITÓRIO (8) 15-4 

Nº 0200/12 Presente o ofício da ESCOLA DO 1º C.E.B. DE LEIRIA Nº 3 (ARRABALDE), 
datado de 98.11.25, solicitando uma verba para fazer face a despesas com a alimentação 
de crianças carenciadas que utilizam o refeitório da Escola Secundária Domingos Sequeira, 
no valor de 128.040$00, referente ao 1º trimestre. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Delegação Escolar 
de Leiria, a verba de 128.040$00, com destino ao fo rnecimento das refeições dos 
alunos do 1º ciclo, que utilizam o refeitório da Es cola Secundária Domingos Sequeira, 
referente ao 1º trimestre do corrente ano lectivo. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

VENDA DE UMA CASA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO DAS ALMUIN HAS - MARRAZES 
Nº 0201/12 Presente um pedido de João Ferreira Ascenso, viúvo residente na Rua Eng.º 
José Ulrich. Casa N.º 22, Bairro das Almuinhas - Marrazes, a solicitar a compra da 
habitação. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, proceder à con stituição do direito de 
superfície sobre uma parcela de terreno com a área total de 97,20 m2 inscrita na 
matriz predial urbana sob. o N.º 3694, que faz part e do prédio descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o N. º 3224 e à venda da casa de 
habitação N.º 22, sita na Rua Eng. José Ulrich, que  se encontra implantada nessa 
parcela de terreno a João Ferreira Ascenso ao abrig o da alínea D) do N.º 1 do art.º 51 
do Decreto - Lei 100/84 de 29 de Março, na redacção  que lhe foi dada pela Lei 18/91 de 
12 de Junho, de acordo com o valor fixado pela deli beração de Câmara de 84-06-15 e 
nas seguintes condições: 
 1º A Câmara atribui à constituição do direito de s uperfície sobre a parcela 
de terreno ( área de implantação da casa de habitaç ão n.º 22 e respectivo logradouro ), 
o valor de 17.000$00 e à venda da casa de habitação  n.º 22, o valor de 163.000$00, 
cujo valor total é de 170.000$00; 
 2º O prazo de cedência do direito de superfície é de setenta anos, podendo 
ser prorrogado por igual período de tempo, se nisso  estiverem de acordo a 
proprietária e os superficiários. 
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 No caso de qualquer das partes querer evitar a pro rrogação, deve avisar o 
outro contratante com a antecedência de um ano, em relação ao prazo da cedência; 
 3º Se for a Câmara a não desejar a prorrogação, fi ca obrigada a pagar aos 
superficiários, o valor das benfeitorias que no ter reno estiverem construídas sendo o 
preço fixado por árbitros, um da nomeação da propri etária, outro dos superficiários e 
o terceiro árbitro nomeado pelo respectivo Juiz de Direito da Comarca de Leiria, a 
quem a Câmara solicitará a nomeação; 
 4º Se forem os superficiários a não querer a prorr ogação se opere, poderá 
a Câmara obter a reversão do terreno, pagando o val or por que vendeu a casa; 
 5º O preço da cedência é pago por uma só vez, no a cto da outorga da 
escritura, conjuntamente com o preço da casa vendid a; 
 6º No terreno só poderão ser efectuadas obras que a Câmara Municipal 
autorizar com licença administrativa, tal como se o  terreno constituísse propriedade 
plena dos superficiários; 
 7º O direito de superfície pode ser penhorado, arr estado hipotecado, sem 
que a Câmara tenha o direito de se opor; 
 8º O direito de superfície é transmissível por act o entre vivos ou por 
sucessão renunciando a Câmara, no primeiro caso, ao  direito de preferência; 
 9º A transmissão por acto entre vivos, quer da cas a vendida, quer do 
direito de superfície cedido, só é permitida decorr idos que sejam vinte anos a contar 
da data da escritura. 

 Mais deliberou, por unanimidade, enviar ao 2º Cart ório Notarial de Leiria os 
documentos para celebração da Escritura, e conceder  poderes á Senhora Presidente 
para outorgar a mesma Escritura. 

** 

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O PRIVADO DO M UNICÍPIO DE UMA 
PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 103 M2, SITA EM RU A MÁRTIRES DO 
TARRAFAL EM LEIRIA 
Nº 0202/12 Na sequência da deliberação de Câmara de 98.07.30 procedeu-se à 
desafectação da parcela de terreno em referência a qual se encontra descrita na 1ª 
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Conservatória do Registo Predial sob o nº 1733 e pedida a inscrição na 1ª Repartição de 
Finanças em 98.08.25 através do mod. 129 em nome do Município. 
 Presente o processo em epígrafe acompanhado da ava liação do terreno em 
98.06.11, pelos peritos da Câmara que atribuíram a parcela de terreno na altura o valor 
de (103 m2 x 3.500$00 = 360.500$00). 
 A Câmara face à respectiva avaliação delibera, por  unanimidade, concordar 
com o valor apresentado e autorizar a venda, ao abr igo da alínea d) do nº 1 do artigo 
51º, do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março, na r edacção que lhe foi dada pela Lei nº 
18/91, de 12 de Junho, ao Senhor Carlos Cordeiro No gueira, para garantir o acesso à 
cave do prédio no lote nº 1, da urbanização situada  na Rua Mártires do Tarrafal, a qual 
se refere o processo de obras nº 1375/91 de que é p roprietário, pelo valor de 
360.500$00. 
 Mais deliberou enviar ao 1º Cartório Notarial de L eiria a documentação para 
celebração da Escritura Pública de Compra e Venda e  autorizar a Senhora Presidente 
a outorgar a Escritura. 

** 

ESCRITURA PÚBLICA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE UM A PARCELA DE 
TERRENO COM A ÁREA DE 2160 M2, SITA EM MARINHEIROS - MARRAZES, “ À 
ASSOCIAÇÃO SERRADA DO PINHAL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ”.  
Nº 0203/12 Por Escritura de Cedência Gratuita de Terrenos nos termos do Alvará de 
Loteamento N.º 470/89, veio à posse da Autarquia, uma parcela de terreno sita em Serrada 
do Pinhal limite dos Marinheiros, com a área de 2160 m2, a qual se encontra inscrita na 
matriz predial urbana da Freguesia de Marrazes sob. o art.º 5843 e descrita na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial com o N.º 3912 em nome do Município. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, conceder por E scritura Pública o 
Direito de Superfície sobre a parcela de terreno em  referência nos termos e condições 
da deliberação de Câmara de 95-07-15, à “ Associaçã o Serrada do Pinhal - Associação 
Cultural e Recreativa ”. 
 Mais deliberou, enviar ao 1º Cartório Notarial de Leiria os documentos 
necessários para a celebração da Escritura, e autor izar a Senhora Presidente a 
outorgar a referida Cedência. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 
PROJECTO INTER-CIDADES 
Nº 0204/12 Pelo Senhor Vereador da Juventude e Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente 
o seguinte projecto: 

“INTER - CIDADES 
Pelouro da Juventude - Câmara Municipal de Leiria 

Dezembro de 1998  
GÉNESE 

O tecido juvenil tem revelado algum desconhecimento no que concerne a questões de 
natureza concelhia e em particular no âmbito de projectos de cooperação com outras 
cidades da União Europeia, nomeadamente quanto aos projectos em curso, com que fins 
são empreendidos ou por quem são levados a cabo. 

Para dar resposta a algumas destas questões, e por outro lado, aproveitar o enorme 
potencial criativo dos jovens, a Câmara Municipal de Leiria, através do pelouro da Juventude 
e da Comissão de Geminações, propõe um projecto que vem permitir aproximar os jovens à 
Autarquia. 

Esta edilidade encontra-se geminada com várias outras cidades, espalhadas por 3 
continentes diferentes, espelhando culturas e ideologias igualmente diversificadas. 

Contudo, e por força da acção dessa mesma geminação, algo de comum existe entre Leiria 
e tais pólos. Resta saber, em concreto, o quê.  
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É neste ponto que reside o desafio colocado aos jovens. Motivá-los para a pesquisa, 
canalizando o seu esforço para algo de útil e proveitoso para a comunidade, constituirá 
outra das finalidades desta iniciativa. 

A Câmara Municipal de Leiria encontra-se umbilicalmente ligada a 7 cidades , a saber: 

• Setúbal (Portugal) 

• Saint-Maur des Fossés (França) 

• Olivença (Espanha) 

• Halton (Inglaterra) 

• Rheine (Alemanha) 

• Maringá (Brasil) 

• Tokushima (Japão) 

Pretende-se que os jovens  elaborem um trabalho cujo conteúdo reflicta as relações  entre 
Leiria e uma outra cidade acima enunciada. Para tal, o jovem proponente terá, forçosamente 
de respeitar as seguintes directrizes: 

1. Caracterizar, rigorosa e sumariamente, os laços e iniciativas já empreendidos por Leiria 
e qualquer outra cidade europeia. 

2. Elaborar um Plano que promova o desenvolvimento das relações entre este concelho e 
as cidades enunciadas no ponto anterior. 

O trabalho não visa, pois, a reflexão unilateral e retrospectiva . Ao invés, exige que se 
proceda à elaboração de um estudo articulado, comparativo, que reflicta não só o "  porquê"  
da geminação como também o "para quê" dessa união. 

Por razões de ordem financeira, entendeu-se que este projecto deveria envolver apenas as 
cidades do continente Europeu. Por conseguinte, o candidato terá à sua disposição uma das 
seguintes modalidades: 

1. Leiria - Saint-Maur des Fossés 

2. Leiria - Rheine 

3. Leiria - Olivença 

4. Leiria - Halton 

5. Leiria - Setúbal 

Escolhida a modalidade, o jovem candidato terá ainda de cingir a sua pesquisa e posterior 
trabalho a uma das áreas temáticas abaixo enunciadas: 

• Juventude 

• Desporto 

• Ambiente 

• Cultura 

• Economia 

Por conseguinte, ter-se-á de apresentar um estudo que, em última análise, privilegie a 
aposta em iniciativas futuras a levar a cabo por Leiria e qualquer outra das 5 cidades acima 
enumeradas, considerando apenas 1 das áreas temáticas propostas. 

OBJECTIVOS 

O "Inter-cidades"  constitui, em nosso entender, uma ideia globalizante e quase ilimitada, 
pois permite envolver significativa fracção da população juvenil do concelho num projecto de 
alcance europeu.  

Esta iniciativa terá, então, os seguintes objectivos: 
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• Fomentar relações de colaboração mutuamente proveitosas entre a C.M.L. e a 
comunidade juvenil. 

• Motivar os jovens para projectos que visem um mais efectivo conhecimento da autarquia. 

• Sensibilizar a juventude para questões de ordem política e  social no âmbito dos 
protocolos efectuados entre Leiria e as demais cidades. 

• Proporcionar aos jovens uma forma de se valorizarem pessoal e pedagogicamente. 

• Conceder à sociedade juvenil a oportunidade de conhecer outros países e culturas. 

PÚBLICO - ALVO 

• Todos os jovens que estejam, no presente ano lectivo, a frequentar o Ensino Secundário 
e Superior no Concelho de Leiria. 

AVALIAÇÃO E SELECÇÃO 

• Serão seleccionados os trabalhos que melhor preencham os requisitos exigidos. Uma 
vez que existe uma assinalável diferença em termos de conhecimentos e de ferramentas 
disponíveis entre os alunos do Ensino Secundário e Superior, entendeu-se que estes 
dois grupos deveriam ser alvo de avaliação separada.  

Após esta primeira filtragem, entra o factor modalidade, encontrando-se 5 à disposição.  

Dentro de cada modalidade, o júri seleccionará o trabalho que melhor reflicta cada uma 
das 5 áreas temáticas. 

Assim, na prática, seguir-se-ia o seguinte diagrama 

Diagrama: 

Grupo Escolar 
Secundário Superior 
Modalidade Modalidade 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Modalidade 1 Modalidade 1 

Área Temática - Juventude Área Temática - Juventude  
1 Trabalho seleccionado 1 Trabalho seleccionado 

 
ENTREGA DOS TRABALHOS 

• 9 de Abril de 1999 

JÚRI 

• Presidente da Câmara - Presidente 

• Vereador da Juventude da C.M. de Leiria 

• Técnico da Juventude da C.M. de Leiria 

• Comissão das Geminações da C.M. de Leiria (2 membros) 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

• Fidelidade ao tema  
 

• 10% 

• Estrutura interna do trabalho 
 

• 10% 

• Exequibilidade 
 

• 50% 

• Apresentação 
 

• 10% 

• Originalidade 
 

• 20% 

COMUNICAÇÃO DA DECISÃO 

• 14 de Junho 

PRÉMIO 

• Viagem e estadia na cidade sobre a qual recaiu o trabalho – 1 semana 

DATA DAS VIAGENS 

• A definir pela C.M.L. 

ENCARGOS 

Caberia a esta edilidade suportar apenas as despesas relativas às viagens (bilhetes de 
avião) de ida e volta. 

Os encargos respeitantes ao alojamento e alimentação ficariam sob a responsabilidade da 
autarquia que recebesse os jovens.  

Caberia igualmente à autarquia receptora estabelecer um programa de actividades, em 
articulação com a C.M.L., de forma a que os jovens pudessem rentabilizar ao máximo o 
período da estadia.   

Caso as cidades que aderirem a este projecto manifestem interesse em, por sua vez, 
desenvolver iniciativas que promovam a visita de jovens da sua comunidade a Leiria, terá 
esta autarquia que suportar encargos relativos ao alojamento, alimentação e 
acompanhamento desses mesmos indivíduos.  

Todavia, o facto de, nesta iniciativa, estarem envolvidas apenas cidades pertencentes à 
Comunidade Europeia deixa antever que este projecto poderá auto-financiar-se, no âmbito 
de programas comunitários criados para esse mesmo efeito.” 

 A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, p or unanimidade, 
concordar com o projecto acima referido. 

** 

PROTOCOLO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL 
Nº 0205/12 Pelo Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça, foi presente o Protocolo de Gestão da 
Piscina, que a seguir se transcreve: 

“PISCINA MUNICIPAL DE LEIRIA 

Gestão e Utilização 

PROTOCOLO 

Introdução 

A Câmara Municipal de Leiria, considerando a particular atenção que vem dispensando às 
acções de desenvolvimento desportivo, onde a construção, recuperação e gestão dos 
equipamentos e infra-estruturas desportivas são factores essenciais, ao abrigo da alínea a) 
do nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março, celebra o acordo de 
cooperação que se segue: 
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Cláusula 1ª 

Objecto 

1. O presente protocolo tem por objecto a definição do processo de gestão da Piscina 
Municipal de Leiria. 

2. A Câmara Municipal de Leiria, o Clube Académico de Leiria e Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos assumirão conjuntamente a gestão da Piscina 
Municipal de Leiria a título experimental e sem carácter definitivo. 

Cláusula 2ª 

Competências do Clube Académico de Leiria 

1. Compete ao Clube Académico de Leiria, em estreita colaboração com a Câmara 
Municipal de Leiria, operacionalizar as medidas necessárias para a melhoria da 
qualidade do serviço prestado aos utilizadores da Piscina Municipal de Leiria, 
nomeadamente: 

a) Seleccionar e assegurar quatro funcionários, com habilitações profissionais 
adequadas, para a prestação dos serviços de vigilância da zona de prática da 
natação, durante o horário de funcionamento das instalações; 

b) Seleccionar e assegurar quatro funcionários, com habilitações profissionais 
adequadas, para a prestação dos serviços de limpeza das instalações, 
diariamente e sempre após o período de funcionamento das mesmas; 

c) Seleccionar e assegurar os quadros de pessoal, com habilitações profissionais 
adequadas, para a prestação dos serviços de atendimento aos seus praticantes; 

d) Assegurar aos seus praticantes as actividades relacionadas com a prática 
desportiva da natação nas vertentes competitiva e recreativa. 

2. Garantir todo o equipamento necessário à prestação dos serviços de atendimento, 
inscrição e controlo dos seus praticantes. 

3. Garantir todo o equipamento necessário para assegurar aos seus praticantes as 
actividades relacionadas com a prática desportiva da natação nas vertentes 
competitiva e recreativa. 

4. Assegurar o funcionamento do bar nos horários que forem definidos pela Câmara 
Municipal de Leiria. 

5. Organizar e manter em funcionamento o posto médico, em horário a definir, pela 
Câmara Municipal de Leiria para a prestação dos serviços de consulta médico-
desportiva a todos os atletas, durante a época desportiva (Setembro a Junho). 

Cláusula 3ª 

Competências da Associação Desportiva, Cultural e R ecreativa do Bairro dos Anjos 

1. Compete à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, em 
estreita colaboração com a Câmara Municipal de Leiria, operacionalizar as medidas 
necessárias para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos utilizadores da 
Piscina Municipal de Leiria, nomeadamente: 

a) Seleccionar e assegurar um funcionário, com habilitações profissionais 
adequadas, para a prestação dos serviços de limpeza das instalações; 

b) Seleccionar e assegurar os quadros de pessoal, com habilitações profissionais 
adequadas, para a prestação dos serviços de atendimento aos seus praticantes; 

c) Assegurar aos seus praticantes as actividades relacionadas com a prática 
desportiva da natação nas vertentes competitiva e recreativa. 

2. Garantir todo o equipamento necessário para assegurar aos seus praticantes as 
actividades relacionadas com a prática desportiva da natação nas vertentes 
competitiva e recreativa. 
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Cláusula 4ª 

Competências da Câmara Municipal de Leiria 

Compete à Câmara Municipal de Leiria, em estreita colaboração com o Clube Académico de 
Leiria e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos, operacionalizar 
as medidas necessárias para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos utilizadores 
da Piscina Municipal de Leiria, nomeadamente: 

1. Assegurar o acesso à Piscina Municipal de Leiria, salvaguardando os direitos de 
utilização às demais entidades e ao público em geral, em igualdade de circunstâncias 
e de acordo com critérios de proporcionalidade. 

2. Garantir a correcta aplicação das normas internas de funcionamento que vierem a ser 
definidas pela Câmara Municipal de Leiria. 

3. Garantir a gestão e controlo da Piscina Municipal de Leiria, em especial no que se 
refere à recepção, acesso às instalações, limpeza, gestão do pessoal, manutenção e 
segurança. 

4. Organizar, gerir e assegurar um quadro de pessoal (incluindo o pessoal disponibilizado 
pelo Clube Académico de Leiria e pela Associação Desportiva, Cultural e Recreativa 
do Bairro dos Anjos) e/ou contratar pessoal, bem como adquirir serviços, de modo a 
permitir um adequado funcionamento da Piscina Municipal de Leiria; 

Cláusula 5ª 

Encargos 

1.1. Compete á Câmara Municipal de Leiria assumir todos os custos resultantes da gestão 
e manutenção corrente da Piscina Municipal de Leiria, nomeadamente: 

a) Os custos com a contratação do pessoal e/ou com a aquisição de serviços para: 

- a manutenção das máquinas necessárias ao bom funcionamento da 
mesma; 

- a manutenção das condições de higiene e limpeza das zonas interiores e 
exteriores à piscina, necessárias a uma adequada prática desportiva; 

b) Os custos com a aquisição dos produtos (químicos e biológicos) para assegurar 
a qualidade da água da piscina; 

c) Os custos inerentes aos consumos energéticos (gás e electricidade) e de água; 

d) Os custos relativos a obras, à aquisição e/ou substituição de maquinaria 
necessárias ao bom funcionamento da Piscina Municipal de Leiria, de acordo 
com as prioridades a definir pela Câmara Municipal de Leiria e com as suas 
disponibilidades financeiras. 

1.2. Compete à Câmara Municipal de Leiria assumir o pagamento de uma comparticipação 
financeira ao Clube Académico de Leiria no valor de mensal de 500.000 $00. 

2. Compete ao Clube Académico de Leiria assumir os custos: 

a) Com o pessoal que assegure a vigilância da zona de prática da natação, o 
serviço de limpeza das instalações e o serviço de secretaria na zona que lhe 
corresponder; 

b) Com o pessoal técnico que assegure as actividades relacionadas com a prática 
desportiva da natação aos seus praticantes; 

c) Com a aquisição do material pedagógico necessário ao funcionamento da 
prática desportiva da natação; 

d) Com o telefone e material informático de que necessite para servir os seus 
praticantes. 
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3. Compete à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos assumir 
os custos: 

a) Com o funcionário que assegure o serviço de limpeza das instalações e com o 
pessoal que assegure o serviço de secretaria na zona que lhe corresponder; 

b) Com o pessoal técnico que assegure as actividades relacionadas com a prática 
desportiva da natação aos seus praticantes; 

c) Com a aquisição do material pedagógico necessário ao funcionamento da 
prática desportiva da natação; 

d) Com o telefone e material informático de que necessite para servir os seus 
praticantes. 

4. A eventual interrupção do funcionamento da Piscina Municipal de Leiria, em 
circunstância alguma dará lugar a quaisquer encargos adicionais a suportar pela 
Câmara Municipal de Leiria. 

Cláusula 6ª 

Equipamento e material 

1. Todo o equipamento e material que constitua apetrechamento da Piscina Municipal de 
Leiria é propriedade da Câmara Municipal de Leiria, incluindo o pertencente ao Clube 
Académico de Leiria, nomeadamente 204 cacifos para guardar as roupas dos 
utilizadores. 

Cláusula 7ª 

Utilização da Piscina 

Compete à Câmara Municipal de Leiria definir através de regulamento interno de 
funcionamento todas as regras de utilização das instalações, bem como assegurar o seu 
cumprimento. 

Cláusula 8ª 

Taxas  

1. O Clube Académico de Leiria e a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do 
Bairro dos Anjos ficam isentos do pagamento de qualquer taxa relativa aos praticantes 
neles inscritos. 

2. Compete à Câmara Municipal de Leiria cobrar as taxas de utilização às demais 
instituições e ao público em geral. 

Cláusula 9ª 

Conselho de Gestão da Piscina Municipal de Leiria 

1. A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a criar um órgão de carácter consultivo 
em que estejam representadas as três entidades que participam na gestão da Piscina 
Municipal de Leiria. 

2. A representação neste Conselho é feita através de um elemento nomeado por cada 
uma das entidades gestoras. 

3. Compete a este órgão analisar, debater e aconselhar a Câmara Municipal de Leiria 
sobre eventuais problemas que possam surgir no decurso da gestão. 

4. Compete igualmente a este Conselho elaborar o regulamento interno de funcionamento. 

Cláusula 10ª 

Revisão do protocolo 

Qualquer alteração ou adaptação das cláusulas deste protocolo, carece de prévio acordo 
escrito da Câmara Municipal de Leiria, do Clube Académico de Leiria e da Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro dos Anjos. 
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Cláusula 11ª 

Rescisão do protocolo 

À Câmara Municipal de Leiria reserva-se o direito de rescindir unilateralmente o presente 
protocolo, em caso de incumprimento das obrigações assumidas por qualquer das entidades 
participantes na gestão da Piscina Municipal de Leiria. 

Cláusula 12ª 

Entrada em Vigor  

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 1999 e termina a 31 de 
Dezembro de 1999, excepto se alguma das partes o denunciar com a antecedência mínima 
de 90 dias.” 

 A Câmara, depois de analisar o protocolo acima ref erido, delibera, por 
unanimidade, aprová-lo e remetê-lo à Assembleia Mun icipal. 
 O Senhor Vereador Raul Castro não esteve presente d urante a discussão e 
votação deste assunto. 

** 

PEDIDO DE APOIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA  DOS SOUTOS 
PARA O 3º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DOS SOUTOS DA CARANGUEJEIRA (1) 
48 
Nº 0206/12 Presente o ofício datado de 98.12.03, da Associação Cultural e Recreativa dos 
Soutos - Caranguejeira, solicitando apoio financeiro para custear as despesas relativas ao 3º 
Grande Prémio de Atletismo dos Soutos. 
 A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, p or unanimidade, atribuir 
um subsídio, no valor de 100.000$00, à Associação C ultural e Recreativa dos Soutos, 
para custear as despesas relativas ao 3º Grande Pré mio de Atletismo dos Soutos, de 
acordo com a alínea i) do nº 1 do artigo 51º, do De creto-lei nº 100/84, de 29 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 18/91, d e 12 de Junho, mediante 
apresentação do respectivo relatório de contas. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 
EMPRESA INTERMUNICIPAL DE CARTOGRAFIA, S.A. (1) 38 
Nº 0207/12 Presente o oficio nº 043742, de 98.12.03., enviando o projecto “Estatutos, 
Acordo Parassocial, Parecer Jurídico e Estudo de Viabilidade Económica”, para apreciação 
e aprovação em Assembleia Municipal. 
 A Câmara delibera apreciar e votar este assunto em próxima reunião. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 
PROJECTO ANIMAÇÃO PEDAGÓGICA 98/99 - PREVISÃO DE CU STOS 
Nº 0208/12 Pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço, foi presente o Orçamento do Projecto 
de Animação Pedagógica do ano lectivo 98/99, no valor de 42.966.987$00, sujeito a 
alterações. 
 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o orça mento. 

** 

MOINHO DOS CANIÇOS 
Nº 0209/12 Pelo Senhor Dr. Vitor Lourenço, foi presente a seguinte informação: 
 “1-Em cumprimento da deliberação da Câmara de 12/08/98, junta-se o Relatório 
de avaliação do Moinho dos Caniços, para apreciação e os devidos efeitos. 
 2-Ao fazer-se o reconhecimento do local verificou-se que a propriedade 
confinante com o Moinho dos Caniços é pertença da família Ferreira Barbeiro. 
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 Esta propriedade localiza-se entre o Moinho dos Caniços e a casa Mortuária 
pelo que teria sentido englobá-la no processo de requalificação do Moinho e da área 
envolvente. 
 A referida propriedade possuí apenas uma pequena construção em ruína.” 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
acima referida, delibera, por unanimidade, que este  assunto seja presente em próxima 
reunião, devendo ser acompanhado pelo respectivo re latório de avaliação. 

** 

SUBSÍDIOS 
Nº 0210/12 Pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço, foi presente a Relação dos Ranchos 
Folclóricos da Região de Leiria (Ranchos Federados e Ranchos não Federados), que a 
seguir se transcreve: 

LISTAGEM DOS RANCHOS FOLCLÓRICOS DA REGIÃO DE LEIRI A 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  

ANO DE 1998 
 RANCHOS FEDERADOS 
 - Rancho Folclórico da Região de Leiria 400.000$00 
 - Rancho Folclórico “As Tecedeiras” 400.000$00 
 - Rancho Folclórico “A Costa” 400.000$00 
 - Rancho Folclórico Rancho Alegre e Unido 400.000$00 
 - Rancho Folclórico “Flores do Verde Pinho” 400.000$00 
 - Rancho Folclórico do Freixial 400.000$00 
 - Rancho Folclórico dos Soutos 400.000$00 
 - Rancho Folclórico da Maceira 470.000$00 * 
 - Rancho Folclórico de S. Guilherme 400.000$00 
 - Rancho Folclórico “Rosas da Primavera” 400.000$00 
 - Rancho Folclórico “As Pinhoeiras” 400.000$00 
* Pagamento de subsídio extraordinário por avaria de autocarro - deslocação a Lamego. 
 RANCHOS NÃO FEDERADOS 
 - Rancho Folclórico Juventude Amiga dos Conqueiros 200.000$00 
 - Rancho Tipíco Pinheirense 200.000$00 
 - Rancho Folclórico Rosas da Alegria 200.000$00 
 - Rancho Folclórico Rosas do Lis 200.000$00 
 - Rancho Folclórico “Flores da Primavera” 270.000$00 * * 
 - Rancho Folclórico “Roda Viva” 200.000$00 
 - Rancho Folclórico da Igreja Velha 200.000$00 
 - Rancho Folclórico do Casal Novo 200.000$00 
 - Rancho Folclórico Danças e Cantares dos Parceiros 200.000$00 
 - Rancho Folclórico de Carvide “O Recordar” 200.000$00 
 - Rancho Folclórico Estrelas das Várzeas 200.000$00 
 - Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da Carpalhosa 200.000$00 
 - Rancho Folclórico Rosinhas de Santa Isabel 200.000$00 
 - Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão 200.000$00 
 - Rancho Folclórico Típico da Boavista 200.000$00 
 - Rancho Folclórico Típico do Vale da Rosa 200.000$00 
 - Rancho Folclórico da Caso do Povo da Barreira 200.000$00 
* * Pagamento de subsídio extraordinário de 70.000$00 por falta de transporte.” 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta que a mesma 
está de acordo com a prática levada a efeito em ano s anteriores delibera, por 
unanimidade, atribuir os respectivos subsídios aos Ranchos Folclóricos da Região de 
Leiria, de acordo com a listagem acima referida. 

** 

 Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procediment o Administrativo, a 
Câmara delibera, por unanimidade, analisar ainda os  seguintes assuntos: 
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- CONTRATO DE COMODATO COM A ESCOLA PROFISSIONAL DE  
LEIRIA 

- SEMANA DA MARIONETES 
- TOLERÂNCIA DE PONTO 
- ACTIVIDADE DE NATAL NOS LARES DE 3ª IDADE 
- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 10/97 
- PROPOSTA Nº 31 DOS VEREADORES DO P.S. - “ARTE NA RUA” 
- CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DA ESCOLA E.B. 

DO 1.º CICLO DE VALE SUMO (T 30/98) 

** 
CONTRATO DE COMODATO COM A ESCOLA PROFISSIONAL DE L EIRIA (8) 40 
Nº 0211/12 Presente o ofício com a referência CD/SN/CS-735/98, datado de 98.10.27, da 
Escola Profissional de Leiria, solicitando a celebração de um contrato de comodato, que a 
seguir se transcreve: 

“CONTRATO DE COMODATO 

Entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel Damasceno 
Campos, adiante designada como Primeira Outorgante, e a Escola Profissional de Leiria, 
representada por__________________________________________________________ e 
__________________________________________________________________________
, na qualidade de membros do respectivo Conselho de Administração, adiante designada 
como Segunda Outorgante, é celebrado o presente contrato de comodato que se regerá 
pelas cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA 

A Primeira Outorgante entrega, gratuitamente, à Segunda Outorgante o edifício que se 
encontra construído no prédio rústico, sito na freguesia de Pousos, do concelho de Leiria, 
com a área de 6.000 m 2, a confrontar do norte com a Estrada Municipal, do sul com Rio Lis, 
do nascente com terceira parcela e do poente com primeira parcela, inscrito na respectiva 
matriz sob o artigo nº 5030 e descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o 
nº 1780, com o valor patrimonial de 14.160$00, para aí funcionar a Escola Profissional de 
Leiria. 

SEGUNDA 

O referido edifício encontra-se devidamente assinalado, a cor verde, em planta anexa ao 
presente contrato e que dele faz parte integrante. 

TERCEIRA 

A Segunda Outorgante compromete-se a não dar às instalações uso diferente do que fica 
consignado na cláusula primeira. 

QUARTA 

Obriga-se a Segunda Outorgante a conservar as instalações entregues pelo presente 
contrato em bom estado, sendo da sua exclusiva competência a gestão das mesmas e da 
sua responsabilidade os encargos respeitantes a quaisquer deteriorações. 

QUINTA 

Este contrato vigorará pelo prazo de nove anos, a contar da data da sua assinatura, findo o 
qual deverá o imóvel ser restituído ao Município de Leiria. 

SEXTA 

Em tudo o que for omisso, o presente contrato reger-se-á pelas disposições legais 
aplicáveis. 

Leiria, ______de _____________de 199_. 

A Primeira Outorgante:_______________________________________________________  

A Segunda Outorgante: ______________________________________________________ “ 
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 A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, por unanimidade, 
aprovar o respectivo contrato de comodato, conferin do poderes à Exmª. Senhora 
Presidente para outorgar o respectivo contrato em r epresentação da Câmara 
Municipal. 

** 

SEMANA DA MARIONETES (1) 20-2 
Nº 0212/12 Pelo Senhor Dr. Vitor Lourenço foi presente a seguinte informação: 

“INFORMAÇÃO 
 Decorreu de 23 a 29 de Novembro a SEMANA DAS MARIONETAS, numa 
iniciativa conjunta das Câmaras Municipais da Marinha Grande, Pombal e Leiria com um 
total de 53 de espectáculos assim distribuídos: 
 Câmara Municipal de Leiria 31 espectáculos 
 Câmara Municipal da Marinha 10 espectáculos 
 Câmara Municipal de Pombal 12 espectáculos 
 O orçamento total dos espectáculos foi de 4.349.356$00 + desdobráveis, tendo 
contado com os patrocínios do IPAE, Secretaria de Estado da Cultura do Centro, Região de 
Turismo Leiria/Fátima e Inatel na importância de 1.936.120$00. 
 O pagamento dos desdobráveis foi suportado pelo Inatel (55.000$00). 
 O valor a suportar pela Câmara Municipal de Leiria é de 1.175.920$00 assim 
distribuídos : 
• Mestre Filipe e Suas Marionetas 255.000$00 
• Teatro Del Molino 300.000$00 
• Fio de Azeite 120.000$00 
• Cena aberta 478.000$00 
• Aquilo  22.920$00 
 Considerando a urgência de se proceder ao pagamento, solicita-se a melhor 
atenção de V. Exª para o assunto. 
 À consideração superior.” 
 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
acima referida delibera, por unanimidade, proceder ao pagamento de 1.175.920$00, 
distribuídos pelas entidades descritas na informaçã o acima transcrita, relativo aos 31 
espectáculos realizados. 

** 
TOLERÂNCIA DE PONTO (4) 
Nº 0213/12 Pela Senhora Presidente foi proposto à Câmara a tolerância de ponto para os 
funcionários no dia 24 de Dezembro (100%) e da parte da tarde do dia 31 do mesmo mês, 
devendo ser assegurados os serviços essenciais. 
 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimi dade, conceder a 
tolerância de ponto para todos os funcionários, de 100% no dia 24 de Dezembro e 50% 
no dia 31 de Dezembro e 50% no dia 04 de janeiro de  1999. 

** 
ACTIVIDADE DE NATAL NOS LARES DA 3ª IDADE )1) 48 
Nº 0214/12 Presente o ofício nº 2506, de 98.11.20, do Instituto Nacional para 
Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores (INATEL), solicitando o apoio 
financeiro da Câmara para custear as despesas relativas ao transporte de Idosos, referente 
ao programa de Música e Magia, que se realizará nos dias 15, 16 e 17 de Dezembro de 
1998. 
 A Câmara delibera, por unanimidade atribuir ao INA TEL um subsídio no 
valor de 50.000$00, para ajudar a custear as despes as relativas ao transporte de 
Idosos. 

** 
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PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 10/97, EM QUE É ARG UIDO JOAQUIM 
VINDEIRINHO AGRELA (3) 
Nº 0215/12 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação da Divisão 
Jurídica, constante de fls. 70 e 71 do mesmo. 
 A Câmara, depois de analisado o assunto e concorda ndo com a informação 
constante de fls. 70 e 71 do Processo de Contra-Ord enação nº 10/97, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 
 1º Manter a sua decisão proferida em 07/10/1998, a  fls. 46 a 50 do referido 
processo, pela qual aplicou ao arguido Joaquim Vind eirnho Agrela, a coima de 
100.000$00 (cem mil escudos); 
 2º Enviar, nos termos e para os efeitos do dispost o no nº 1 do artº. 62º, do 
Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, alterado p elo Decreto-Lei nº 244/95, de 14 de 
Setembro, os autos ao Digníssimo Representante do M inistério Público. 

** 

PROPOSTA Nº 31 DOS SENHORES VEREADORES DO P.S. - “A RTE NA RUA” 
Nº 0216/12 Pelos Senhores Vereador do P.S. foi presente a seguinte proposta: 
“- Atendendo ao êxito nas vendas em leilão das peças de arte elaboradas em 22 de Maio 
último, no âmbito da sessão denominada “Arte na Rua”; 
- Atendendo a que: 
 - a Galeria 57 trabalhou; 
 - os artistas se associaram à ideia; 
 - a Câmara, com o Pelouro da Cultura que surgiu como co-organizador e os 
Vereadores do P.S. que com a sua proposta contribuíram para um melhor bem-estar dos 
usufrutuários de três instituições de solidariedade social. 
- Propõe-se: 
 a) que a CML expresse o seu agradecimento aos artistas e à Galeria; 
 b) que os mesmos sejam convidados para a entrega do dinheiro ainda em caixa, 
para no Salão Nobre da CML, ser entregue às três instituições com a presença de toda a 
edilidade.” 
 A Câmara delibera, por maioria, aprovar a presente proposta. 
 O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça absteve-se. 

** 

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DA ESCOLA E. B. DO 1.º CICLO 
DE VALE SUMO (9) T 30/98 
Nº 0218/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 77.509$00 + IVA 
 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanim idade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 77.5 09$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma A Encosta, Construções S.A.  

** 



98.12.16 

CMLeiria/Acta Nº 47 

.3770-(35) 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

Leiria e Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, aos 
dezasseis dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e noventa e oito. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


