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ACTA Nº 46 
Aos nove 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. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

2380/86 JOÃO DOS SANTOS 
2489/77 ROGÉRIO ALVES VIEIRA 
1229/90 BRITICASA, LDª. 

982/94 JOSÉ DO ROSÁRIO VENÂNCIO 
476/96 ROSA DE FÁTIMA HENRIQUES NEVES 

1193/96 MARIANA FERREIRA 
1535/97 CREMILDE DE JESUS MELICIANO 

210/98 OS MALMEQUERES, CENTRO DE OCUPAÇÃO P. LEIRIA 
455/98 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDª. 
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617/98 PRÓ-REAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE 
MONTE REAL 

1018/98 ERNESTO MANUEL FELIZARDO FERREIRA 
1243/98 ADRIANO DOS REIS DE OLIVEIRA CASEIRO 
1290/98 ANA MARIA ALVES PEDROSA PIRES DOS SANTOS 
1368/98 JOÃO RAFAEL DA COSTA SANCHES GALVÃO 
1372/98 JOSÉ RODRIGUES 
1375/98 JOSÉ RODRIGUES 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº.: 
122/96 AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- RELATÓRIO REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO PELA FISCALIZAÇÃO 
DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

43/79 JOÃO MANUEL SOUSA VIRGOLINO 
22/87 CELESTINO SANTOS JOAQUIM E OUTRO 

6/92 JOSÉ ALVES CORDEIRO GONÇALVES 
14/92 ADELINO SILVA PEREIRA 
26/93 EDIFOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
24/94 MANUEL SANTOS E OUTRO 
37/94 IMOBILIÁRIA RODA, LDª. E OUTROS 
27/97 COMPANHIA LEIRIENSE DE MOAGEM LDª. 

6/98 MOTA MARQUES & FILHOS, LDª. 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 255/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA RUA DA FÉ - CORTES - 
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

T 199/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS DOS 
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE COLMEIAS - PROPOSTA DE 
ADJUDICAÇÃO 

T 174/96 MURO DE SUPORTE E SISTEMA DE DRENAGEM NA AVª. DR. SÁ DE 
CARNEIRO - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHO A MAIS 

T 206/95 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA - 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 31/98 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA E.B. DO 
1º CICLO DE APARIÇOS - SANTA EUFÊMEA - INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

TT 310/98 TOPONÍMIA DE BOAVISTA 
TT 275/98 TRÂNSITO - ACIDENTE NO ARRUAMENTO DE ACESSO AO LARGO DA 

FEIRA EM LEIRIA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO E CONCRETIZAÇÃO DOS 
FACTOS APONTADOS NA EXPOSIÇÃO APRESENTADA PELO SR. LUÍS MANUEL 
MARQUES VIEIRA 

- PEDIDO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA - LEIRIA 

- ESGOTOS A VERTER PARA A VIA PÚBLICA - RUA PAULO VI, Nº 12 LEIRIA 
- OFÍCIO Nº 174, DE 98.08.05., DA JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA, PEDIDO 

DE SUBSÍDIO 
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- OFÍCIO Nº 589, DE 98.11.27., DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA 
ESTREMADURA - ENVIO DE PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES PARA 1999 

- OFÍCIO Nº 341, DE 98.10.20., DO CENTRO DO PATRIMÓNIO DA ESTREMADURA 
(CEPAE) - PEDIDO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA 

- PEDIDOS DE SUBSÍDIOS - ASSOCIAÇÕES DE CARÁCTER SOCIAL 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES - OFÍCIO Nº 161/04 
- JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR - OFÍCIO Nº 257/98 
- JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO - OFÍCIO Nº 502/98 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE - PUBLIMOITA - PUBLICIDADE, LDª. 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTAS Nº 70 E 71 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE MEMÓRIA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
- JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA - TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
- AGRUPAMENTO DE CRUZ D’AREIA - REFEITÓRIO 
- COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-

ESCOLAR DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA 
C.M.L. 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DO 
PEDROGÃO 

- PROTOCOLO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL 
- IV PROGRAMA TÉNIS ESCOLAR 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 1999 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 1999 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO DE LEIRIA 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

Nº 0072/12 Pelo Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES  foi apresentada a seguinte questão 

 Desejava saber se a informação solicitada em 98.11.11 na deliberação Nº 
0077/11 relativa à implantação do prédio em construção, junto ao Rio Lis, no lado oposto ao 
Hotel D. João III já estava concluída. 

 O Senhor Director do D.U., Arqtº. Figueiredo deu a seguinte informação. 

 Conforme solicitado pelo Sr. Vereador Dr. José Alves em 11/11/98 foi analisado 
pelo DU a situação da implantação dos edifícios integrados no loteamento em epígrafe, lotes 
1 e 2 e licenciados respectivamente através dos processos de obras n.º 737/94 e 2250/95. 

Estas obras em construção na margem direita do Rio Lis no sítio do Arrabalde da 
Ponte junto ao marachão na cidade de Leiria integram o loteamento n.º 37/88 em nome de 
Manuel dos Santos Osório e Outro, o qual possui o alvará n.º 739/95 emitido em 4/8/95, 
anterior à publicação do PDM. 
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O loteamento está integrado no Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte, estudo 
elaborado pela Câmara Municipal e iniciado em 1985, tendo sido numa fase inicial aprovado 
o estudo viário, por Despacho de 5/11/85 do Sr. Director Geral da D.G.P.U., que engloba as 
vias e infra-estruturas entretanto executadas, nomeadamente a Ponte, Rotunda e Av. Sá 
Carneiro, bem como a Av. Adelino Amaro da Costa paralela ao Rio Lis. 
O loteamento aprovado obteve os pareceres favoráveis da D.G.P.U. (inicialmente) e da 
C.C.R.C./D.R.O.T.  

Conforme informa a D.G.H.E.R.A. ( ofício de 21/8/97 dirigido à Associação de 
Regantes) o terreno foi excluído do Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Lis por 
despacho superior de 18/8/92 

O Plano de Pormenor para o local, tem vindo a servir de orientador para a ocupação 
desta zona de expansão da cidade, em terrenos há muito desanexados da R.A.N. pelo 
C.N.R.O.A., plano este previsto no P.D.M. aprovado e que o actual executivo da Câmara 
Municipal de Leiria pretende retomar com rectificações , razão pela qual não deverá ser 
considerado como versão definitiva o estudo actualmente existente. 
Refere-se ainda que o Plano Director Municipal aprovado prevê a exclusão do Perímetro de 
Rega desta zona, que há muitos anos não é agricultada, fixando os novos limites a jusante 
na ponte do Arrabalde, (antiga E.N. 109), estando demarcada a área de intervenção deste 
Plano, bem como o respectivo índice de construção global (1,0) conforme refere a alínea a) 
do n.º2 do artigo 93º do Regulamento do P.D.M., publicado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 84/95 de 4 de Setembro e publicada na I-Série –B n.º204/95 do Diário da 
República. 

No que se refere aos projectos já aprovados para a zona, nomeadamente os 
integrados no loteamento 37/88, deram origem a obras já licenciadas, sendo de referir que 
os terrenos onde se insere o prolongamento da Av. D. João III e rotunda foram cedidos ao 
domínio público pelos seus proprietários através do loteamento. 

Mais se informa que conforme ofício do IHERA, Instituto de Hidráulica, Engenharia 
Rural e Ambiente, de 27/11/97 ref. N.º 125/DSNAH/DAPAH tem vindo esta Câmara 
Municipal a informar os vários proprietários de terrenos em situações idênticas, 
nomeadamente na Almuinha, que deverão proceder de imediato ao pagamento do montante 
compensatório previsto para os respectivos terrenos. 

Quanto ao afastamento ao Rio verificamos que nos termos da legislação em vigor a 
margem definida nos termos do n.º 4 do Artigo 3º do Dec.-Lei n.º 468/71 de 5/11 é de 10 
metros. 

Esta margem é medida da crista do talude molhado das motas, conforme n.º 3 do 
Artigo 2º do mesmo diploma legal. 

Refere ainda a publicação da DGOT relativa Servidões e Restrições de Utilidade 
Pública, relativamente a Margens e Zonas Inundáveis (A2), que nas «margens das águas 
não navegáveis ou flutuáveis (de 10 metros de largu ra), a ocupação ou utilização 
desses terrenos fica condicionada à aprovação da D.  G. dos Recursos Naturais, 
considerando-se «non aedificandi» uma faixa mínima de 5 m de largura ». 
Esta faixa de 5 m de largura interdita à construção foi definida internamente nos Serviços 
Hidráulicos, segundo indicação telefónica do Sr. Eng. Moreno dos Serviços de Leiria à Sr.ª 
Eng. Manuela da CML. 

Neste entendimento, aliás, se posicionou o próprio Plano de Pormenor e o 
loteamento ao prever um afastamento de 10 metros das áreas a  construir em cave, estando 
a edificação em altura marcada a 30 metros da linha do talude molhado da mota.  
Por outro lado e considerando que na pergunta do Sr. Vereador Dr. José Alves se colocava 
a possibilidade de existir uma servidão de 30 metros relativa ao Rio Lis, esclarecemos que 
esta servidão estabelecida nos termos do n.º 3 do Artigo 3.º do Dec.-Lei n.º 468/71 de 5/11, 
está referida aos cursos de água navegáveis e flutuáveis sem influência de marés, sendo 
uma zona sujeita à concessão e a licenciamento e não especificamente uma zona «non 
aedificandi». 

Em contacto com os Serviços que tutelam a autorização de construções junto às 
margens dos Rio ( Sr. Caravela da Direcção Regional do Ambiente do Centro), fomos 
informados que aquelas obras se encontram licenciadas, pelo que formalmente perante 
aquela entidade a situação está legalizada, sendo o critério utilizado para a determinação da 
noção de margem os 10 metros relativos aos cursos de água não navegáveis ou flutuáveis. 
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Atendendo também às dúvidas existentes quanto ao estatuto da margem do Rio Lis 
(navegável e flutuável ou não) os Serviços do Ambiente que actualmente tutelam as 
questões relacionadas com esta matéria consideram até uma clarificação do assunto, que 
numa faixa  de 30 metros a utilização das margens do rio estão sujeitas ao seu 
licenciamento, que foi aliás efectuado junto daquela entidade. Esta situação de um 
determinado curso de água perder o estatuto de navegável ou flutuável está também 
prevista no Artigo 8 º do Decreto n.º 5787-IIII de 10 de Maio de 1919, legislação que nos foi 
indicada pelos Serviços de Leiria da DRARN.  

Independentemente desta questão que consideramos regularizada, e de acordo com 
a actual implantação do conjunto dos lotes 1 e 2, detectou o Departamento de Urbanismo 
que este sofreu um deslocamento para Sul, o que, em nosso entender, se deve ao facto de 
ter sido considerado como referência o eixo da actual Av. Amaro da Costa e não o futuro 
eixo definido no Plano de Pormenor. 

Por outro lado o edifício licenciado através do lote n.º 2 (Proc. N.º 2250/95), 
encontra-se embargado desde 10/11/98 dado não estar a cumprir com o projecto aprovado 
quanto ás cotas de soleira cuja variação será entre 0,20 m  e 0,50 m bem como o seu 
comprimento que não será de 30,00 m conforme projecto aprovado, mas de 30,86 m. 

No sentido de aclarar esta situação está a ser efectuado um levantamento 
planimétrico e altimétrico actualizado e rigoroso da implantação dos edifícios por forma a 
que os nossos serviços procedam à sua verificação, e em conformidade com a situação real 
detectada informem a Ex. ma Câmara das medidas mais adequadas a tomar, as quais em 
nossos entender terão que passar pela correcção do loteamento caso se verifique que o 
novo alinhamento bem como as cotas de soleira do edifício não tragam inconvenientes ao 
novo estudo em revisão do Plano de Pormenor, tendo já o DU transmitido à equipa que se 
encontra a trabalhar nessa revisão a situação entretanto detectada, ou outras medidas 
achadas convenientes que poderão eventualmente passar pela demolição/correcção de 
áreas construídas em clara violação dos projectos aprovados ou do interesse público. 

** 
Nº 0073/12 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA foram apresentadas as seguintes 
questões: 
 1º Deseja saber quais os custos que a Câmara tem que suportar com o projecto 
“Musicalmente”. 
 Tendo conhecimento através da imprensa do início do referido projecto, estranha 
que a autorização para essa despesa não tenha sido presente ao executivo para aprovação. 
 O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço, informou que este assunto tinha sido 
presente a reunião de Câmara, solicitando à Divisão de Educação, o respectivo mapa tendo 
o mesmo sido presente para conhecimento. 
 Tendo-se concluído que a Câmara deve aprovar o orçamento dos projectos de 
animação pedagógica, o Senhor Vereador da Educação apresentá-los-á em próxima 
reunião. 
 2º Não tinha ideia que o assunto das Bolsas de Estudo tivesse vindo a reunião. 
 O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que foi a Divisão de Educação 
que apresentou o assunto a reunião acompanhado de fotocópia do boletim. 

** 
Nº 0074/12 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foram apresentadas as 
seguintes questões: 
 1º Informou que no fim de semana em que a Polícia esteve com mais efectivos 
na Zona Histórica tudo correu bem, mas no passado fim de semana houve de novo actos de 
pouca civilidade por parte dos frequentadores dos bares. 
 As coisas estão a tomar proporções insustentáveis  
 Os baristas estão conscientes de que se as coisas continuam assim eles serão 
os mais prejudicados. 
 Verificando-se também que a STL continua a não limpar convenientemente 
aquela zona. 
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 Perguntou se já foram feitas algumas diligências após a deliberação da Câmara 
a este propósito. 
 A Senhora Presidente informou que há necessidade de se tomar algumas 
diligências. Tem estado a equacionar a hipótese de elaborar um comunicado em conjunto 
com o Comando da P.S.P. e o Governador Civil. 
 Da avaliação feita a situação mais crítica é nas ruas envolventes ao Terreiro. Há 
necessidade de melhorar o policiamento e informar a STL para a limpeza deste local 
convenientemente. 
 2º Desejava saber se já reuniu a Comissão que deve estudar a viabilidade do 
velho Hospital como Hospital de Cuidados Continuados. 
 A Senhora Presidente informou que houve uma reunião com as entidades 
ligadas ao processo e que o estudo que tinha sido apresentado não contemplava todos os 
investimentos. O acordo é vasto e não contempla a manutenção e a gestão no futuro, não 
havendo nenhum estudo sobre isso. 
 Foi solicitado à Segurança Social e à ARS para elaborarem um estudo de gestão 
que incluísse o cálculo dos custos de manutenção. 
 Na A.M.A.E. foi feita uma abordagem a outras Câmaras e a informação é que a 
Câmara de Pombal estará interessada, a Câmara da Batalha está pendente do andamento 
do assunto do edifício das “Brancas”, a Câmara de Ourém estará também interessada e a 
Câmara da Marinha Grande não estará interessada pois pretende fazer algo idêntico. 
 3º Propôs a abertura da Exposição de Lino António ao Domingo e feriados. 
 A Senhora Presidente concordou e encarregou o Vereador da Cultura de estudar 
a hipótese de abertura nesses dias e encerramento às segundas-feiras , como é prática nos 
museus. 
 O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que já tinha pensado no 
assunto, mas que existe grande dificuldade de recrutar o pessoal necessário. Mas vai tentar. 
 4º Embora já tenha trazido este assunto a reunião verifica que a Lusitâniagás 
tem uma vala aberta há cerca de um mês que ainda não foi fechada na Rua Nuno Álvares 
Pereira. 
 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho informou, que já por diversas vezes 
foi comunicado à Lusitâniagás 
 5º Desejava saber o que se passa realmente com a iluminação do Natal. E que 
a Câmara desse uma ajuda aos comerciantes da Rua D. Dinis a tentaram decorar com uma 
manilha de cimento e um pinheiro. 
 O Senhor Vereador Eng. Pedro Faria informou que em Setembro a Câmara 
reuniu com a ACIL sobre a iluminação de Natal e que a ideia era a dos comerciantes 
fazerem algumas iluminações, mas a ACIL disse que não estava em condições de pagar e 
não queria ir ter com os comerciantes pedir porque há sempre uns que pagam e outros que 
não e que os comerciantes acham que a iluminação não tem interesse para eles. 
 A Câmara assumiu fazer a iluminação, mas mais singela e pedimos à ACIL para 
fazerem a adjudicação. 
 A empresa contactada fez uma proposta com a garantia de que a iluminação 
estaria pronta na última semana de Novembro e nós, uns dias antes, contactámos 
telefonicamente e informamos que a SIC viria fazer uma reportagem no dia 30 a Leiria que 
incluía as iluminações de Natal, a empresa informou que viria imediatamente o que não 
aconteceu. 
 Fiz novo telefonema e comuniquei que estava na disposição de os processar 
judicialmente a que eles responderam que já não contavam fazer o trabalho, mas que até ao 
dia 12 estaria tudo concluído o que foi confirmado por um fax que nos enviaram a 
comprometerem-se e que se falhassem teriam que nos pagar uma indemnização. 
 A Ponte do Sinaleiro já está iluminada, contactámos outras empresas que não 
tinham pessoal mas nós cedemos pessoal da Câmara e hoje temos as 2 empresas a fazer a 
iluminação. 
 Vão-se iluminar mais árvores do que estava previsto, mantendo-se os custos 
iniciais. 
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Nº 0075/12 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Se já houve alguma informação sobre o acesso à Auto Estrada. 

 A Senhora Presidente informou que as notícias são que em princípio a solução 
proposta pela Câmara (desnivelamento) tecnicamente é possível fazer-se  

 2º  Qual a situação da limpeza e iluminação da Quinta do Bispo  

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho informou que quanto à iluminação 
pública já seguiu o ofício para a CENEL e que o silvado que pertence à Câmara vai ser 
limpo assim que houver oportunidade, pois neste momento estão a ser feitas intervenções 
noutros locais. 

** 

Nº 0076/12 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi apresentada a seguinte 
questão: 

 Foi surpreendido com a indicação do nome da JUVE e do ATENEU para a 
Comissão do Milénio e desejava saber da Comissão das Geminações porque é que foi feita 
esta escolha e não foi respeitada a sua indicação do Sr. Major Ferreiro. Sendo estes Clubes 
participantes ficarão beneficiados em relação aos outros. 

 O Senhor Vereador Eng. Pedro Faria informou que vai reunir com a Comissão e 
abordar esse problema. 

 O Senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa informou que a Comissão de 
Geminações tem legitimidade para escolher quem atender oportuno e que lhe pareceu que 
tinha sido avançado o nome da JUVE mas ninguém foi vetado. O nome do Sr. Major 
Ferreira não nos foi dado até 26/11. 

** 

PONTO NÚMERO UM 
Nº 0077/12 PROCº Nº 2380/86 (fl - 109) 

De JOÃO DOS SANTOS,  residente na Rua da Saudade, nº 19 - Alvaiázere, 
referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito 
numa moradia, situada em Casal Ventoso - Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão e 
que constam da criação de dois fogos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Dar cumprimento às condições referidas no parece r do Gabinete do 
Plano Director Municipal (do qual deverá ser dado c onhecimento ao requerente); 

2º Apresentar planta com os lugares de estacionamen to no interior e 
exterior e definição de materiais, com a área a ced er ao domínio público devidamente 
assinalada para cedência, que deverá constar na Cer tidão da Conservatória do 
Registo Predial; 

3º Às condições referidas na deliberação de Câmara de 16/07/98; 
4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no 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 0078/12 PROCº Nº 2489/77 - (FL - 268) 
De ROGÉRIO ALVES VIEIRA, residente na Rua Coronel Artur de Paiva, nº 25, 

freguesia de Leiria, referente à reanálise do projecto de arquitectura de legalização das 
alterações levadas a efeito num edifício situado na rua e freguesia acima referidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no edifício acima referido, condic ionado ao seguinte: 

1º Ao cumprimento das condições referidas no parece r do Instituto 
Português do Património Arquitectónico e Arqueológi co (do qual deverá ser dado 
conhecimento ao requerente); 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias. 

** 

Nº 0079/12 PROCº Nº 1229/90 - (fl - 732) 
De BRITICASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO LDª., acompanhado de uma 

informação do Departamento de Obras, respeitante ao estabelecimento de restauração e 
bebidas instalado em espaço comercial (fracção “A”), do prédio situado no Lote nº 5 em 
Rêgo D’Água, freguesia de Marrazes, e de que é proprietária Maria Celeste Rodrigues de 
Sousa. 

A Câmara, depois de concluir que as obras de adapta ção do espaço 
comercial em causa a estabelecimento de restauração  e bebidas, assim como a sua 
utilização, e ainda o toldo e a esplanada são cland estinos, e tendo em conta a 
oposição manifestada pelo condomínio do imóvel, del iberou, por unanimidade, o 
seguinte: 

1º Quanto ao toldo e esplanada, notificar a proprie tária do 
estabelecimento de que a Câmara manifesta a intençã o de ordenar, ao abrigo da 
alínea a) do nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 10 0/84, de 29 de Março, com a redacção 
dada pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho, e nº 1 do a rtigo 157º do Código de 
Procedimento Administrativo, que proceda à remoção do toldo e esplanada, uma vez 
que não dispõe de licença de ocupação da via públic a, conforme é exigido 
respectivamente pelo nº 1 do artigo 25º e nº 2 do a rtigo 27º, ambos da Tabela de Taxas 
e Licenças em vigor na área do Município de Leiria para o ano de 1998, podendo o 
notificado apresentar as alegações que considere co nvenientes no prazo de 10 dias; 

2º Quanto à utilização, atendendo que já foi feita a participação com base 
no Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 250/94, de 15 de Outubro, deverá o processo ser remetido aos Serviços de 
Fiscalização para procederem por falta de Alvará, a o abrigo do artigo 10º e alínea e) 
do nº 1 e nº 5 do artigo 38º do Decreto-Lei nº 168/ 97, de 4 de Julho; 

3º No que se refere às obras clandestinas, deverá a inda a Fiscalização 
proceder em conformidade. 

** 

Nº 0080/12 PROCº Nº 982/94 - (FL - 173) 
De JOSÉ DO ROSÁRIO VENÂNCIO, residente na Rua da Rede - Água 

Formosa - Ilha, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura das alterações a 
levar a efeito no edifício situado na Rua Coronel Pereira Pascoal - Praia do Pedrógão, 
freguesia de Coimbrão, para estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido para estabelecimento de res tauração e bebidas, condicionado 
ao seguinte: 
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1º Dar cumprimento às condições referidas nos parec eres do Centro de 
Saúde (dos quais deverá ser dado conhecimento ao re querente); 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 

** 

Nº 0081/12 PROCº Nº 476/96 - (FL - 103) 
 Retirado.  

** 

Nº 0082/12 PROCº Nº 1193/96 (fl - 116) 
De MARIANA FERREIRA,  residente em Casal Monte - Espite - Ourém, referente 

ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no lote 6 
- Casais dos Matos - S. Romão, freguesia Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado a: 

1º Garantir em obra o seguinte: 
a)  Afastamento de 12,5m ao eixo da via e 6m a tard oz; 
b)  Rectificar os troços de escadas de acordo com o  disposto nos artigos 

15º e 45º do Regulamento Geral das Edificações Urba nas, não devendo os lanços de 
escadas ter degraus em número inferior a 3, devendo  ainda ser de preferência rectos 
de acordo com o disposto no artigo 18º do Decreto-L ei nº 64/90, de 21 de Fevereiro; 

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 0083/12 PROCº Nº 1535/97 - (FL - 23) 
De CREMILDE DE JESUS MILICIANO, residente em Quinta do Carrascal, 

freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de alteração/ampliação de uma 
moradia existente, situada em Quinta do Carrascal - Brogal, freguesia de Parceiros, e 
destaque de uma parcela. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alteração/ampliação da moradia 
acima referida condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar correcção à arquitectura de modo a: 
a)  Garantir a execução de antecâmara entre a garag em e a cozinha por 

questões de salubridade; 
b)  Que o corredor tenha a largura de 1,10m, de aco rdo com o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 
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; ” 
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4º Apresentar Certidão da Conservatória do Registo Predial, com o ónus 
de não fraccionamento devidamente averbado e com a área de cedência para o 
caminho e ainda, que a confrontação a poente seja c om caminho público (não é 
Estrada Municipal classificada). 

** 

Nº 0084/12 PROCº Nº 210/98 - (FL - 73) 
De “OS MALMEQUERES - CENTRO DE OCUPAÇÃO PERMANENTE DE  

LEIRIA, com sede em Lagoeiros - Estrada dos Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente 
ao projecto de arquitectura das alterações de um edifício situado no lugar e freguesia acima 
referidos, para Centro de Ocupação Permanente de Deficientes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Ao cumprimento dos pareceres do Centro de Saúde e Cenel-
Electricidade do Centro S.A. (dos quais deverá ser dado conhecimento ao 
requerente); 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias. 

** 

Nº 0085/12 PROCº Nº 455/98 - (FL - 57) 
De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDA., com sede na Avª Marquês de 

Pombal, lote 4 - r/c dtº, freguesia de Leiria, referente à reanálise do projecto de arquitectura 
de um bloco habitacional, a levar a efeito em Casal dos Matos, Lote 4, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/98, tendo em conta que 
os elementos apresentados vêm dar resposta às quest ões que motivaram o 
indeferimento da pretensão, deliberou, por unanimid ade, aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco habitacional acima referido c ondicionado ao seguinte: 

1º Cumprir com o disposto no nº 4 do artº 38º do De creto-Lei 64/90, de 21 
de Fevereiro, relativamente à guarda de protecção n a cobertura (percurso de 
circulação), bem com o nº 2 do artº 32º, relativame nte ao número de degraus da 
escada da cave; 

2º Reformular o estacionamento previsto no exterior , de modo a que os 
lugares disponham de um comprimento mínimo de 5m de  acordo com o Regulamento 
do Plano Director Municipal; 

3º Apresentar pormenor de ventilação relativamente aos WC interiores; 
4º Prever boca de incêndio na fachada exterior do e difício, de acordo com 

o disposto no artº 47º do Decreto-Lei 64/90 de 21 d e Fevereiro; 
5º Dar cumprimento ao disposto no Decreto-Regulamen tar 8/90, de 6 de 

Abril, relativamente aos receptáculos postais; 
6º Apresentar os projectos das especialidade no pra zo de 180 dias; 
7º 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. ” 

** 



98.12.09 

CMLeiria/Acta Nº 46 

.3712-(11) 

Nº 0086/12 PROCº Nº 617/98 - (FL - 30) 
De PRÓ-REAL, ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

FREGUESIA DE MONTE REAL, com sede na Rua Engº Duarte Pacheco, freguesia de 
Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de um Lar de 3ª Idade, a levar a efeito na 
Rua da Carregueira, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do Lar de 3ª Idade acima referido, 
condicionado a, na fase de licenciamento e no prazo  de 180 dias: 

1º Apresentar projectos das especialidades; 
2º Apresentar cortes esclarecendo o relacionamento da construção a 

tardoz face à topografia do terreno de modo a preve r uma adaptação sem 
significativos movimentos de terras; 

3º Prever antecâmara entre a garagem e outros compa rtimentos por 
questões de salubridade, cujas portas deverão abrir  no sentido da fuga; 

4º Reformular o estacionamento junto ao caminho de modo a permitir o 
acesso por ambos os sentidos; 

5º Entregar projecto de segurança contra incêndios,  face à necessária 
declaração comprovativa prevista na alínea c) do ar tº 15º do Decreto-Lei 133-A/97 de 
30 de Maio e Norma XVI-3 do Despacho Normativo 12/9 8, de 25 de Fevereiro, prevendo 
nomeadamente portas nos sentidos das saídas; 

6º Prever instalações sanitárias de acordo com o De creto-Lei 123/97 de 22 
de Maio e, demais questões genéricas; 

7º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
Construção, Garantia Bancária no valor de 500.000$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. ” 

Mais deliberou, dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos 
pelas entidades consultadas. 

** 

Nº 0087/12 PROCº Nº 1018/98 - (fl - 28) 
De ERNESTO MANUEL FELIZARDO FERREIRA, residente na Travessa da 

Palmeira nº 12, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/12/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“A pretensão deverá ser indeferida com base no disp osto nas alíneas a) e 
b) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, por: 

1º Falta de licença de loteamento; 
2º Incumprimento quanto aos artºs 15º e 45º do Regu lamento Geral das 

Edificações Urbanas (escada sem patamar intermédio por questões de segurança), 
alínea d) do nº 1 do artº 69º, por não se considera r válida a janela da cozinha face aos 
artºs 73º, 75º, 86º, 112 e 113º; 

3º Incumprimento do artº 1360º do Código Civil no m uro à estrema; 
4º Falta de caracterização de materiais face ao Dec reto-Lei 64/90, de 21 de 

Fevereiro; 
5º Incumprimento do nº 4 do artº 16º do Decreto-Lei  64/90 acima referido; 
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6º Falta de esclarecimento quanto aos processos que  licenciaram as 
construções existentes e seus usos; 

7º Falta de um lugar - nº 2 do artº 67º do Regulame nto do Plano Director 
Municipal; 

8º Ser inaceitável fossa, face ao Regulamento de Sa neamento do 
Concelho de Leiria e Decreto-Regulamentar nº 23/95,  de 23 de Agosto. 

** 

Nº 0088/12 PROCº Nº 1243/98 - (FL - 47) 
De ADRIANO DOS REIS DE OLIVEIRA CASEIRO, residente no Bairro dos 

Capuchos, lote 4-2º Dtº, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito na Quinta dos Vasos, lote 6 - Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida 
condicionado ao seguinte: 

1º Reformular os lanços de escadas de acordo com o disposto nos artºs 
15º e 45º do Regulamento Geral das Edificações Urba nas, não devendo o número de 
degraus ser inferior a três; 

2º Cumprir com o disposto no artº 1360º do Código C ivil, relativamente às 
escadas exteriores, junto ao limite do lote do lado  Sul e Nascente; 

3º Executar as demolições previstas no projecto; 
4º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo o 

projecto electromecânico de elevadores, em compleme nto dos elementos já 
apresentados; 

5º 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. ” 

6º Os muros a executar deverão garantir os alinhame ntos definidos no 
processo de loteamento nº 25/87, devendo garantir-s e a largura de passeio prevista e, 
não devendo as fundações a efectuar exceder os limi tes do lote. 

** 

Nº 0089/12 PROCº Nº 1290/98 - (fl - 17) 
De ANA MARIA ALVES PEDROSA PIRES DOS SANTOS, residente na Rua 

Saint Maur des Fossés, nº 65-2º Frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no lote 67, S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“Propõe-se o indeferimento da pretensão com base no  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, devendo o projecto ser 
reformulado de modo a: 

1º Que a cota de soleira não exceda 2,00m em relaçã o à via pública; 
2º Cumprir com o disposto no artº 1360º do Código C ivil, relativamente às 

escadas exteriores do lado Nascente; 
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3º Cumprir com o disposto no artº 18º do Decreto-Le i 64/90, de 21 de 
Fevereiro, devendo os lanços de escadas ser de pref erência rectos e, devendo ser 
dotados de patamar intermédio, de acordo  com o disposto nos artºs 15º e 45º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

4º O muro proposto não deverá exceder 1,20 de altur a em relação à via 
pública.” 

** 

Nº 0090/12 PROCº Nº 1368/98 - (FL - 27) 
De JOÃO RAFAEL DA COSTA SANCHES GALVÃO, residente na Rua D. José 

Alves Correia da Silva nº 27-r/c, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
uma moradia, a levar a efeito na Rua da Malaposta, lote 14, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/12/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar termo de responsabilidade referindo o  cumprimento das 
disposições do processo de loteamento, de acordo co m o indicado na Portaria nº 
1115-A/94, de 15/12; 

2º Não deverá prever-se o acesso exterior do lote p ara o lado Nascente, 
dado tratar-se de espaço do domínio privado desta C âmara Municipal; 

3º Apresentar os projectos das especialidades no pr azo de 180 dias; 
4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

Construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
Construção e, de acordo com o estabelecido no 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. ” 

5º Garantir em obra, o cumprimento do nº 1 do artº 70º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas. 

** 

Nº 0091/12 PROCº Nº 1372/98 - (FL - 26) 
De JOSÉ RODRIGUES, com sede no Edifício Arcadas, 15 - 1º, Esc. 1, Rua Dr. 

José Gonçalves, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, 
a levar a efeito na Rua de Stº António, lote 15, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida 
condicionado ao seguinte: 

1º O corte apresentado deverá abranger a via públic a, com indicação dos 
afastamentos à via e cotas altimétricas; 

2º A rampa a executar não deverá ocupar o passeio; 
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, constante do processo de loteamento nº 27 /90; 

4º Na implantação do edifício deverão garantir-se o s alinhamentos 
definidos no processo de loteamento acima referido;  

5º Apresentar os projectos das especialidade no pra zo de 180 dias; 
6º 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 
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Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “A garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

Nº 0092/12 PROCº Nº 1375/98 - (FL - 26) 
De JOSÉ RODRIGUES, com sede no Edifício Arcadas, 15 - 1º, Esc. 1, Rua Dr. 

José Gonçalves, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, 
a levar a efeito na Rua de Stº António, lote 12, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/12/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida 
condicionado ao seguinte: 

1º O corte apresentado deverá abranger a via públic a, com indicação dos 
afastamentos à via e cotas altimétricas; 

2º A rampa a executar não deverá ocupar o passeio; 
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, constante do processo de loteamento nº 27 /90; 

4º Na implantação do edifício deverão garantir-se o s alinhamentos 
definidos no processo de loteamento acima referido;  

5º Apresentar os projectos das especialidade no pra zo de 180 dias; 
6º 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 0093/12 PROCº INF. Nº 122/96 - (FL - 7) 
De AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, residente na Rua das Lavadeiras, nº 

100 - Marinheiros, freguesia de Marrazes, acompanhado de um parecer do Gabinete do 
Plano Director Municipal, referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, tomou conhecimento do parecer emitido pel o Gabinete do Plano 
Director Municipal em 30/10/98 que abaixo se transc reve, e deliberou, por 
unanimidade, dar conhecimento do mesmo ao requerent e, uma vez que existem 
questões que deverão ser esclarecidas: 

“Da análise da situação em causa, verifica-se que a  pretensão do 
requerente de utilizar a serventia, situada no lote  vizinho para acesso à construção 
proposta, não parece viável por esta não possuir a largura mínima estipulada no 
Regulamento do Plano Director Municipal de Leiria ( artº. 26 alínea 6), acrescendo que 
não se fez prova de que se trata de caminho público . 

Desta forma a urbanização do terreno em causa só se rá possível por 
associação dos proprietários, que permita a impleme ntação da via e restantes 
infraestruturas propostas no Plano de Pormenor Leir ia-Norte. A equipa manifesta 
desde já toda a disponibilidade para a elaboração d o respectivo Estudo de Conjunto. 

Tal como se referia no anterior parecer, de 21 de F evereiro de 1997, tinham 
sido iniciados nessa altura contactos com represent ante dos proprietários nesse 
sentido, que no entanto, não tiveram continuidade. 
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De referir ainda que o requerente deverá indicar a área do terreno tal como 
consta do registo predial, para que se possa calcul ar com rigor as áreas de 
construção, de cedências, etc. que lhe correspondem .”  

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO REFERENTE AO SERVIÇO EXECUTADO PELA FISCA LIZAÇÃO DURANTE 
O MÊS DE NOVEMBRO 
Nº 0094/12 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

Nº 0095/12 PROCº Nº LOT.43/79 (fl. 191) 
De JOÃO MANUEL LAMEIRO DE SOUSA VIRGOLINO,  acompanhado de um 

requerimento da Srª D. Mª Adelaide Dias Loureiro Sousa Virgolino solicitando o 
cancelamento do Depósito de Esc. 167.700$00 emitido pela Caixa Geral de Depósitos de 
Leiria em 18.11.97 e referente à conclusão da rede viária e de abastecimento de águas do 
loteamento sito em Barroca - Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 4.12.98,  deliberou, por unanimidade, , 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento e o cancelamento da 
Garantia Bancária acima indicada. 

** 

Nº 0096/12 PROCº Nº LOT.22/87 (fl 187) 
De Celestino dos Santos Joaquim e outro, acompanhado de um requerimento de 

CARLOS RODRIGUES LOURENÇO  e DUARTE MATIAS DA SILVA , residentes na Rua da 
Escola, Codiceira - Azoia solicitando o cancelamento da Garantia Bancária nº DG-
500.0000.484, emitida pelo Banco Borges & Irmão S.A., referente às obras de urbanização 
do loteamento sito em Baralha, no lugar de S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 2.11.98,  deliberou, por unanimidade, , 
autorizar a recepção definitiva das obras de infrae struturas e o cancelamento da 
Garantia Bancária acima referida, no valor de 655.0 00$00, em virtude das obras de 
infraestruturas se encontrarem concluídas. 

** 

Nº 0097/12 PROCº Nº LOT.6/92 (fl. 88) 
De JOSÉ ALVES CORDEIRO GONÇALVES,  residente na Rua do Foro nº9 em 

Soutocico - Arrabal, acompanhado de um requerimento solicitando o cancelamento da 
Garantia Bancária nº 211470 de Esc. 200.000$00 emitida pelo Banco Espírito Santo e 
Comercial de Lisboa S.A. em 11.2.93 e referente às infraestruturas do loteamento sito na 
Rua do Foro em Soutocico - Arrabal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 4.12.98,  deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento e o cancelamento da 
Garantia Bancária acima indicada.  
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O Senhor Vereador Eng. Fernando Brites Carvalho esteve ausente durante a 
discussão e votação deste ponto. 

** 

Nº 0098/12 PROCº LOT. Nº LOT.14/92 (fl 58) 
De ADELINO DA SILVA PEREIRA,  residente  em Casal dos Claros, freguesia 

de Amor, referente à reanálise do projecto de loteamento para uma propriedade sita no lugar 
de Costeira em Gândara dos Olivais e freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 4.12.98 deliberou, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento apresentado para constituiçã o de 3 lotes para moradias, nas 
condições abaixo designadas. 

Ceder as seguintes áreas: 
- 150m2 para zonas verdes; 47,7m2 para passeios; 15 1m2 para 

estacionamentos; 
Deverá ainda: 
- efectuar o pagamento da importância de Esc. 338.1 84$00 como 

compensação por área não cedida para equipamento; 
- efectuar o pagamento de Esc. 11.980$00 + IVA à Ce nel-Electricidade do 

Centro S.A.; 
- efectuar o pagamento de Esc. 105.000$00 + IVA aos  SMAS para 

remodelação da rede de águas; 
- apresentar projectos de infraestruturas no prazo de 180 dias, 

nomeadamente redes de águas e esgotos, de acordo co m o parecer dos SMAS e 
pavimentação dos passeios, estacionamentos e arranj os exteriores. 

** 

Nº 0099/12 PROCº LOT. Nº 26/93 (fl 364) 
Da firma EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em 

Pocejal - Vermoil, solicitando a substituição da hipoteca do lote nº 10 do loteamento sito na 
Quinta da Gordalina em Almuinhas, freguesia de Marrazes por garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 30.11.98 deliberou,  por unanimidade, autorizar a 
substituição da hipoteca do lote nº 10 do loteament o em epígrafe, por uma Garantia 
Bancária no valor de Esc. 14.606.300$00. 

** 

Nº 0100/12 PROCº Nº LOT.24/94 (fl 248) 
De MANUEL DOS SANTOS E OUTROS,  residentes na Rua de S. Pedro nº 1 

em Freiria - Espite, e referente a um requerimento solicitando a recepção provisória das 
obras de infraestruturas do loteamento sito em Sismaria - Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 4.12.98,  deliberou, por unanimidade, , 
autorizar a recepção provisória e a redução das Gar antias Bancárias abaixo indicadas 
para 10% do seu valor, até que se encontrem concluí das as obras de infraestruturas 
que as mesmas caucionam. 

Referentes a arruamentos e arranjos exteriores: 
- nº 241094 de Esc. 1.988.556$00 do BESC S.A. 
- nº 241095 de Esc. 1.988.556$00 do BESC S.A. 
- nº 241092 de Esc. 1.988.556$00 do BESC S.A. 
- nº 1000032695 de Esc. 1.988.555$00 do BPA S.A. 
- nº 740 de Esc. 1.988.555$00 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo CRL 
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Referentes às redes de águas e esgotos: 
- nº 241093 de Esc. 886.533$00 do BESC S.A. 
- nº 241096 de Esc. 886.533$00 do BESC S.A. 
- nº 241091 de Esc. 886.533$00 do BESC S.A. 
- nº 1000032696 de Esc. 886.533$00 do BPA S.A. 
- nº 739 de Esc. 886.533$00 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria CRL 

** 
Nº 0101/12 PROCº Nº LOT.37/94 (fl. 494) 

Da firma IMOBILIÁRIA RODA E OUTROS,  com sede na Rua Machado Santos 
9-r/c em Leiria acompanhado de um requerimento solicitando a redução das Garantias 
Bancárias referentes a trabalhos já executados na rede viária do loteamento sito na Quinta 
da Cascalheira - Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 4.12.98 deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  da rede viária e das redes de 
águas e esgotos do loteamento e a redução das respe ctivas Garantias Bancárias até à 
recepção definitiva das mesmas. 

Relativamente às redes de abastecimento de águas e esgotos deverão ser 
reduzidas para 10% as Garantias: 

- 0393.000328.488.0019 de 4.950.000$00 da Cxª Geral de Depósitos S.A. 
- 0393.000350.088.0019 de 1.843.170$00                   “ 
- 0393.000332.288.0019 de 3.412.686$00                   “ 
- 0393.000335.788.0019 de 7.147.300$00                   “ 
- 0393.000338.188.0019 de 4.950.000$00                   “ 
- 5000005668 de 1.843.170$00 do Banco Borges & Irmão S.A. 

Quanto à rede viária deverão ser reduzidas as Garan tias: 

- 0393000337.388.0019 de 10.402.000$00 para 6.553.000$00 da Cxª Geral de Depósitos  
- 0393.000334.988.0019.“...15.019.296$00..“.... 9.462.000$00                    “ 
- 0393.000331.488.0019.“.... 7.170.899$00..“.....4.517.000$00                    “ 
- 0393.000349.788.0019.“.... 3.873.334$00..“.....2.440.000$00                    “ 
- 0393.000327.688.0019.“.. 10.402.000$00..“.....6.553.000$00                    “ 
- 5000005667..................“.... 3.873.334$00..“.....2.440.000$00 do Banco Borges & Irmão  

** 
Nº 0102/12 PROCº Nº LOT. 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, agendar para a próxima reunião. 

** 
Nº 0103/12 PROCº Nº LOT.6/98 (fl.68) 

De MOTA MARQUES & FILHOS LDª,  com sede na Rua Miguel Torga, 73 em 
Leiria, referente ao projecto de loteamento para uma propriedade em Lavegadas, freguesia 
de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 4.12.98 deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto nas alí neas a) e e) 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, pelos motivos já referid os no ofício nº 18285 de 14.10.98. 

** 
PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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PONTO NÚMERO CINCO 
REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA RUA DA FÉ – CORTES (9) T – 255/98 

Nº 0104/12 Na sequência do Concurso por Ajuste Directo aberto nos termos da alínea f) do 
n.º 2 do Art.º 52.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 – Construções da Batalha, Lda. ------------------------------------- 3.406.100$00 + IVA 

- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA---------------------------------------- 3.660.000$00 + IVA 

- MATOS & NEVES, LDA ------------------------------------------------------------- 3.225.000$00 + IVA 

- CMPR – Construções e Obras Públicas, Lda ---------------------------------- 3.398.250$00 + IVA 

tendo sido admitidas. 
Propõe-se a adjudicação da referida obra ao MATOS & NEVES, LDA, pelo valor 

de 3.225.000$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, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente MATOS &  NEVES, LDA, pelo valor de 
3.225.000$00 + IVA conforme a sua proposta datada d e 20 de Novembro de 1998 por 
ser o concorrente que apresentou proposta de mais b aixo preço. 

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

** 

REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS DE PAVIMENTOS DOS ARRUAME NTOS NA 
FREGUESIA DE COLMEIAS (9) T – 199/98 
Nº 0105/12 Retirado. 

** 

MURO DE SUPORTE E SISTEMA DE DRENAGEM NA AVª DR. SÁ  DE CARNEIRO (9) T – 
174/96 
Nº 0106/12 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 274.000$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 274. 000$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Regiconstroi – Construção Civi l e Obras Públicas, Ldª.. 

** 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE LE IRIA (9) T – 206/95 
Nº 0107/12 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 3.844.820$00 + IVA 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 3.84 4.820$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Fernando Silva & Vieira, Const ruções, Lda..  

** 
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CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA E.B . DO 1.º CICLO 
DE APARIÇOS – SANTA EUFÊMEA (9)T – 31/98  
Nº 0108/12 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 1.129.250$00 + IVA 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, unanimidade , autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.12 9.250$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Ferreira & Bárbara, Lda.. 

** 

TOPONÍMIA DE BOAVISTA (9) TT – 310/98  

Nº 0109/12 A Câmara, concordando com a vontade expr essa da Assembleia de 
Freguesia da Boavista, mediante deliberações de 30 de Junho e 25 de Setembro, 
delibera atribuir os seguintes topónimos a diversas  ruas da freguesia: 

− Rua Principal Figueiras/Boavista, vai do cruzamento  com o IC 2 até 
ao limite da freguesia, entroncando na Rua do Cerro  do lugar de 
Figueiras no lugar de Boavista; 

− Rua do Pastor – com início na Rua do Barreiro e ter minus na Rua 
Principal Figueiras/Boavista – no lugar de Boavista ; 

− Rua da Marta – com início na Rua Nova até aos terre nos sitos nesse 
local e conhecidos por terrenos da Rua da Marta, no  lugar de 
Boavista; 

− Travessa no Vale do Inferno – Rua sem saída com iní cio na Rua 
Nossa Senhora das Dores – no lugar de Boavista; 

− Rua do Rossio – com início na Rua da Capela, no lug ar de Alqueidão 
e terminus na linha de água, junto ao “Carvalho Gra nde”; 

− Travessa do Rossio – com início na Rua do Manco, no  lugar de 
Alqueidão e terminus na Rua do Rossio; 

− Travessa dos Mortórios – inicia-se na Rua dos Mortó rios e terminus 
na linha de água, junto ao “Carvalho Grande.  

** 

TRÂNSITO – ACIDENTE NO ARRUAMENTO DE ACESSO AO LARG O DA FEIRA EM 
LEIRIA (9) TT – 275/98. 
Nº 0110/12 Presente o processo com a participação do acidente de viação do Comando de 
Leiria da P.S.P., ocorrido em 03 de Outubro último, em que foi interveniente o munícipe, Sr. 
BELARMINO DA CONCEIÇÃO MENDES , que ao conduzir o veículo ligeiro de passageiros 
matrícula 89-89-GB, propriedade de Maria Fernanda Faria Barbeiro Mendes, embateu no 
portão da estrada principal da Feira de Leiria, causando prejuízos no valor de Esc.: 
50.000$00 (cinquenta mil escudos), conforme consta da informação da D.O.M.. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, mandar 
notificar o condutor, Sr Belarmino da Conceição Men des, para, no prazo de 30 dias, 
pagar a quantia de Esc.: 50.000$00 (cinquenta mil e scudos), correspondente aos 
prejuízos causados no património municipal. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 

PROCESSO DE INQUÉRITO PARA APURAMENTO E CONCRETIZAÇ ÃO DOS FACTOS 
APONTADOS NA EXPOSIÇÃO APRESENTADA - PELO SRº LUÍS MANUEL MARQUES 
VIEIRA (1) 25-1 
Nº 0111/12 Relativamente ao assunto acima referido a Divisão Jurídica informou que não foi 
possível realizar uma diligência de prova (inquirição de testemunhas) em virtude de não ter 
comparecido a Sr.ª D. Maria Manuela Araújo Macedo embora tivesse sido notificada através 
da P.S.P., como último recurso, um vez que não levantou a carta registada nem os Serviços 
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de Fiscalização o conseguiram, por recusa da mesma Senhora. Comunicou apenas, através 
de uma carta, que se encontrava doente e que estaria disponível em colaborar com a 
autarquia, desde que lhe fosse previamente esclarecido o motivo da notificação. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, incumbir a Div isão Jurídica de tentar 
fazer a diligência de prova pela própria Divisão.  

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOM BEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA - LEIRIA  (1) 48 
Nº 0112/12 Presente o oficio da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MACEIRA - Leiria, datado de 12-11-98, solicitando a atribuição de um 
subsídio no valor de 5.000 contos para fazer face às despesas com as construções em 
curso, e os gastos com os incêndios decorrentes na época transacta. 

 A Câmara atendendo às obras de ampliação que os Bom beiros Voluntários 
da Maceira estão a levar a efeito na sua sede, e de  acordo com a alínea i), do nº 1, do 
artigo 51º, do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Març o, delibera, por unanimidade, 
atribuir e mandar pagar à Associação Humanitária do s Bombeiros Voluntários de 
Maceira - Leiria, um subsídio de 5.000.000$00, para  fazer face às despesas indicadas. 

** 

ESGOTOS A VERTER PARA A VIA PÚBLICA - RUA PAULO VI,  Nº 12 - LEIRIA (1) L-41 
Nº 0113/12 Presente o processo  mencionado em epígrafe do qual consta a informação da 
Divisão Jurídica, contendo as seguintes conclusões: 
“... 

 Os factos descritos no presente processo dão conta da existência de uma obstrução dos 
esgotos do prédio de Maria Luisa Ribeiro Antunes. 

 A execução de pequenas obras de reparação sanitárias como é o caso pode ser 
ordenada ao proprietário do prédio pela Câmara Municipal, sem para tal, haja 
obrigatoriedade de efectuar uma vistoria. 

 De acordo com o disposto no art. 12º e 166º do RGEU, a Câmara Municipal pode 
ordenar a Maria Luisa que, dentro de determinado prazo, efectue as reparações que hão 
ter lugar com vista ao bom funcionamento dos esgotos. 

 Findo o prazo concedido à proprietária do prédio em questão, poderá a Câmara 
Municipal efectuar as referidas obras, a expensas daquela, e se esta não pagar 
voluntariamente as despesas, serve de título executivo certidão extraída pelos 
competentes serviços da Câmara Municipal. 

 A Notificação da intenção da Câmara Municipal, efectuada a Maria Luisa para que a 
mesma possa pronunciar-se querendo nos termos do art. 100º e 101º do CPA, terá de 
conter todos os elementos de facto e direito que relevaram para formação da intenção do 
executivo camarário.” 

 A Câmara, tendo analisado o assunto deliberou, por  unanimidade, 
concordar com as conclusões transcritas e notificar  Maria Luisa Ribeiro Antunes nos 
termos e para os efeitos dos artigos 100º e 101º do  Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91 , de 15 de Novembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto- Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro, 
devendo, para o efeito, dar-se-lhe conhecimento da informação Jurídica, da qual 
constam as conclusões transcritas e da presente del iberação.  

** 



98.12.09 

CMLeiria/Acta Nº 46 

.3726-(25) 

OFÍCIO Nº 174/98, DE 98/08/05, DA JUNTA DE FREGUESI A DE ORTIGOSA - PEDIDO 
DE SUBSIDIO (1) 48 
Nº 0114/12 Pela JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA  foi presente o oficio nº 174/98, 
datado de 98/08/05, solicitando um subsidio para fazer face às despesas, que a SAMVIPAZ, 
da Ortigosa, levou a efeito, através do fornecimento de alimentação aos alunos dos Jardins 
de Infância e Escolas do 1º CEB e aquisição de três caixas térmicas para o transporte de 
comida às escolas. 

 A Câmara, tendo em conta o relevante serviço socia l prestado pela 
Associação, delibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à SAMVIPAZ, no 
valor de 500.000$00, para fazer face às despesas ef ectuadas, nos termos da alínea i) 
do nº 1 do artigo 51º, do Decreto-Lei nº 100/84, de  29 de Março, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho. 

** 

OFICIO Nº 589, DE 98/11/27, DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍ PIOS DA ALTA 
ESTREMADURA - ENVIO DE PROPOSTAS DE PLANO DE ACTIVI DADES PARA 
1999.(1) 1-8 
Nº 0115/12 Pela ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ALTA ESTREMADURA , foi presente 
o oficio nº 589, de 98/11/27, enviando a proposta  de Plano de Actividades da AMAE para 
1999, a fim de poder ser analisado. 

A Câmara Tomou Conhecimento. 

** 

OFICIO Nº 341/98, de 98/10/30, DO CENTRO DE PATRIMÓNIO DA ESTREMADURA 
(CEPAE) - PEDIDO DE ESTATUTO DE UTILIDADE PUBLICA ( 1) 35-4 
Nº 0116/12 Pelo CENTRO DO PATRIMÓNIO DA ESTREMADURA (CEPAE),  foi presente o 
oficio nº 341/98, de 98/10/30, solicitando o reconhecimento do trabalho desenvolvido com 
vista à possível emissão de Declaração de Utilidade Pública. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta que o CEPAE  
completa ainda este mês os 5 anos de efectivo e rel evante funcionamento legalmente 
exigidos, e dado que é uma associação sem fins lucr ativos, que pretende ter uma 
acção não apenas pedagógica, de divulgação e sensib ilização para as questões da 
protecção do património cultural, mas também interv entiva e dinamizadora da 
preservação, recuperação e valorização do patrimóni o da Região da Estremadura, 
colaborando com as autarquias deliberou, por unanim idade, concordar com a 
emissão de parecer favorável à declaração de utilid ade publica 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO - CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO, BAJOUCA (1) 
48 
Nº 0117/12 Presente um oficio nº 97/98 da CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO 
DA BAJOUCA,  datada de 27/07/98, solicitando a atribuição de um subsídio no valor de 
350.000$00, para fazer face a acções de solidariedade Social junto de agregados 
carenciados da respectiva freguesia, nomeadamente no apoio à conservação e restauro de 
habitações degradadas. 

 Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimi dade, e de acordo com 
a alínea i) do nº 1 do artº. 51º do Decreto-Lei 100 /84, de 29 de Março, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 18/91, de 12 de Junho, at ribuir um subsídio no valor de 
350.000$00 para prossecução das importantes acções de solidariedade Social. 

** 
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PEDIDO DE SUBSÍDIO - VI JORNADAS DE PEDIATRIA DE LE IRIA E CALDAS DA 
RAINHA (1) 48  
Nº 0118/12 Presente fax de 24/11/98 da COMISSÃO COORDENADORA DAS VI 
JORNADAS DE PEDIATRIA DE LEIRIA E CALDAS DE RAINHA , solicitando apoio 
financeiro à organização das referidas jornadas. 

 A Câmara, tendo em conta a importância das Jornada s no concelho, bem 
como o trabalho desenvolvido no serviço de Pediatri a do Hospital de Santo André, 
delibera, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de esc. 100.000$00, a ASIL - 
Associação de Saúde Infantil de Leiria de acordo co m a alínea i) do nº.1 do artigo 51º 
do Decreto-Lei nº. 100/84, com as alterações introd uzidas pela Lei nº. 18/91, de 12 de 
Junho. 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SURDO S (DELEGAÇÃO DE 
LEIRIA) (1) 48 
Nº 0119/12 Presente o oficio nº 34/98, datado de 03/04/98 da ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE SURDOS - DELEGAÇÃO DE LEIRIA , solicitando apoio financeiro para 
pagamento das renda de casa. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir um su bsídio no valor de esc. 
200.000$00 à Associação Portuguesa de Surdos - Dele gação de Leiria, de acordo com 
a alínea i) do nº. 1 do artigo 51º do Decreto-Lei n º 100/84, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº. 18/91, de 12 de Junho. 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO - SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PA ULO DE SANTA 
EUFÉMIA (1) 48 
Nº 0120/12 Presente o oficio nº 128/98, de 98/10/02 da SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE 
PAULO DE SANTA EUFÉMIA , solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às 
despesas de recuperação da casa do Senhor Carlos M. J. Ferreira. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir um su bsídio no valor de esc. 
450.000$00 à Sociedade de São Vicente de Paulo de S anta Eufémia, de acordo com a 
alínea i) do nº 1 do artigo 51º do Decreto-Lei nº 1 00/84, com as alterações introduzidas 
pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho. 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO - AQUISIÇÃO DE VIATURAS (1) 48  
Nº 0121/12 A Câmara deliberou, por unanimidade, atr ibuir, de acordo com a alínea i) do 
nº 1 do artigo 51º do Decreto-Lei nº 100/84, com as  alterações introduzidas pela Lei nº 
18/91, de 12 de Junho, um subsídio a cada uma das A ssociações abaixo 
discriminadas: 

Adesba - Associação de Desenvolvimento e Bem Estar Social da Freguesia da 
Barreira 1.500.000$00 
Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação de  Leiria . 1.500.000$00 
Centro Social da Casa do Povo de Amor 1.500.000$00 
Fundação Lar Stª Margarida do Arrabal  1.500.000$00  
Centro Social da Bajouca  1.500.000$00 
Associação de Bem Estar dos Parceiros  1.200.000$00  

** 
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PEDIDO DE SUBSÍDIO - OBRAS (1) 48  
Nº 0122/12  A Câmara deliberou, por unanimidade, at ribuir, de acordo com a alínea i) 
do nº 1 do artigo 51º do Decreto-Lei nº 100/84, com  as alterações introduzidas pela Lei 
nº 18/91, de 12 de Junho, um subsídio a cada uma da s Associações abaixo 
discriminadas: 

Academia Cultural e Social da Maceira  10.000.000$0 0 
Caritas Diocesana de Leiria  300.000$00 
Cenofa - Centro de Orientação Familiar  300.000$00 
Conferência de S. Vicente de Paulo dos Marrazes  50 0.000$00 
Associação Humanitária da Barosa  3.000.000$00 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
Nº 0123/12 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a nove de Dezembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidade de 588.512.264$00 sendo de Operações 
Orçamentais 539.988.562$00 e de Operações de Tesouraria 48.523.702$00. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES - OFÍCIO Nº 161/04 ( 2) 51 
Nº 0124/12 Presente o ofício nº 161/04 da JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES  , 
solicitando a transferência da verba gasta na construção de um muro destinado a um 
suporte de terras numa rua no lugar de Alcaidaria. 
 A realização de investimentos em matéria de rede Viária Urbana e Rural é, nos 
termos do nº 1, da alínea d) do artº. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma 
competência dos municípios. 

A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público, 
delibera, por unanimidade, atribuir uma comparticip ação financeira à Junta de 
Freguesia de Milagres, no valor de 850.000$00, para  a construção de um muro 
destinado a um suporte de terras numa rua no lugar de Alcaidaria. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR - OFÍCIO Nº 257/98 (2) 5 1 
Nº 0125/12 Presente o ofício nº 257/98 da JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR informando 
que para o cemitério da Coucinheira os encargos com o ramal de água é de esc: 
258.118$00 e do ramal de electricidade de esc: 252.348$00, solicitando simultaneamente a 
respectiva transferência. 
 A realização de investimentos  em matéria de Cemitérios é, nos termos do nº 3 
da alínea a) do artº. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma competência dos 
municípios. 

 A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o su perior interesse público, 
delibera, por unanimidade transferir para a Junta d e Freguesia de Amor a importância 
de 510.466$00 para pagamento dos encargos com ramal  de água e ramal de 
electricidade para o cemitério da Coucinheira, a tr ansferir mediante a apresentação de 
comprovativos da despesa efectuada. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO - OFÍCIO Nº 502 /98 (2) 51 
Nº 0126/12 Presente o ofício nº 502/98 da JUNTA DE FREGUESIA DE MONTE REDONDO  
informando da necessidade de retirar da EN 109 os cortejos fúnebres, pelo que se torna 
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necessário a construção de um novo acesso ao cemitério de Monte Redondo o que obriga à 
abertura de uma nova entrada, com a consequente demolição de sanitários e arrecadação e 
construção de iguais instalações. 
 A realização de investimentos em matéria da rede Cemitérios é, nos termos do 
nº 1, da alínea d) do artº. 8º do Decreto-lei nº 77/84, de 8 de Março, uma competência dos 
municípios. 
 Assim, para resolução do problema, a Junta de Freguesia de Monte Redondo, 
vem informar que o custo das obras é de 2.340.000$00, solicitando simultaneamente a 
respectiva transferência. 

 A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público, 
delibera, por unanimidade, atribuir uma comparticip ação financeira à Junta de 
Freguesia de Monte Redondo no valor de 2.340.000$00 , para a abertura da nova 
entrada do Cemitério e construção de sanitários e a rrecadação, a transferir mediante 
a apresentação de comprovativos da despesa efectuad a. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE - PUBLIMOITA PUBLICIDADE, LDª . (3)24-16 
Nº 0127/12 Presente o pedido da Firma em epígrafe, solicitando autorização para colocação 
de um Painel Publicitário, sito em Praceta 1º. de Maio, nº.1 - 2º. Esqº., Moita, freguesia de 
Souto da Carpalhosa. 

 A Câmara, deliberou por unanimidade, face aos pare ceres emitidos, deferir 
a pretensão. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3)24-20(74) 
Nº 0128/12 Presente o requerimento de NELSON TINO FERREIRA CARLOS , residente na 
Rua do Porto Nº. 7 A-Dos-Pretos, freguesia de Maceira, solicitando Licença Acidental de 
Recinto para um espectáculo de Música ao Vivo, na Rua Nova Nº. 15 A-Dos-Pretos, 
Maceira, para os dias 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26,  e 27/12/98. 

 A Câmara, deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do referido 
espectáculo, devendo para o efeito pagar a taxa rel ativa ao licenciamento de recinto, 
na importância de 5.505$00, devendo o seu encerrame nto efectuar-se até às  24 horas, 
nos dias correspondentes a Domingos e dias de seman a e até às 2 horas  às Sextas e 
Sábados. 
 Mais deliberou comunicar ao Governo Civil.  

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTAS Nºs. 270 E 27 1 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - (8) 15-4  
Nº 0129/12 Presentes os ofícios nºs. 786/98 e 815/98 da EPL, datados de 98.11.10 e 
98.11.19, respectivamente, anexando fotocópia das Actas nº. 269 e 270 do Conselho de 
Administração, para conhecimento da Câmara Municipal de Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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JUNTA DE FREGUESIA DE MEMÓRIA - TRANSFERÊNCIA DE VE RBA (2) 51 
Nº 0130/12 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE MEMÓRIA , datado de 
98.11.11, solicitando a transferência da verba gasta na aquisição pela Junta de equipamento 
indispensável para a cantina do Jardim de Infância de Memória 
 A realização de investimentos em matéria de Acção Social Escolar é, nos termos 
do nº 5 da alínea e) do artº. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma competência 
dos municípios. 

A Câmara tendo em conta a prática corrente e o supe rior interesse público, 
já que se impunha ter a cantina aberta no início do  ano escolar, delibera, por 
unanimidade atribuir uma comparticipação financeira  à Junta de Freguesia de 
Memória no valor de 524.385$00, para pagamento do e quipamento da cantina do 
Jardim de Infância de Memória, a transferir mediant e a apresentação  de 
comprovativos da despesa efectuada.  

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA - TRANSFERÊNCIA DE VE RBA (8) M-34-3  
Nº 0131/12 Presente o ofício nº 367/98 da JUNTA DE FREGUESIA DE MACEIRA , datado 
de 98.10.14, solicitando a transferência da verba gasta na pintura da Escola do 1º CEB da 
Costa e Jardim de Infância de Maceira. 
 A realização de investimentos em matéria de Escolas do 1º CEB é, nos termos 
do nº 2 da alínea e) do artº. 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma competência 
dos municípios. 

A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público, 
delibera, por unanimidade, atribuir uma comparticip ação financeira à Junta de 
Freguesia de Maceira no valor de 640.674$00, para a  pintura da Escola do 1º CEB da 
Costa e Jardim de Infância de Maceira, a transferir  mediante a apresentação de 
comprovativos da despesa efectuada. 

** 

AGRUPAMENTO DE CRUZ D’AREIA - REFEITÓRIO (8) 15-4  
Nº 0132/12 Presente o ofício nº 198/98 do AGRUPAMENTO DE CRUZ D’AREIA , datado de 
98.12.02, solicitando a verba de 281.742$00, referente ao refeitório, durante o mês de 
Novembro/98. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir par a a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da Escola nº 6 de Leiria  a verba de 281.742$00, com 
destino ao fornecimento das refeições dos alunos do  1º Ciclo do Ensino Básico. 

** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML. 
(8) 18-4 
Nº 0133/12 Presente o ofício Nº 365/98 da COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO 
RECORRENTE DE LEIRIA, datado de 98.12.04, solicitando a cedência gratuita do 
autocarro desta autarquia no dia 11 de Dezembro, para uma visita de Estudo ao Parque das 
Nações dos formandos que frequentam cursos do Ensino Recorrente no Estabelecimento 
Prisional de Leiria, Alcogulhe, A-do-Barbas e Marrazes. 

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

** 
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PONTO NÚMERO DEZ 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PARQUE DE C AMPISMO DA 
PRAIA DO PEDROGÃO 
Nº 0134/12 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA  foram 
apresentadas as propostas de alteração ao referido regulamento que faz parte integrante 
desta acta. 

 A Câmara delibera, por maioria com a abstenção do Senhor Vereador do 
Partido Socialista Dr. José Alves, aprovar as alter ações apresentadas e submeter a 
proposta de alteração  à aprovação da Assembleia Mu nicipal. 

** 

PROTOCOLO DE GESTÃO DA PISCINA MUNICIPAL 
Nº 0135/12 Retirado. 

** 

IV PROGRAMA TÉNIS ESCOLAR 
Nº 0136/12  Pelo Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA  foi presente o 
Contrato - Programa para o desenvolvimento do Ténis Escolar a levar a efeito pelo Centro 
Internacional de Ténis de Leiria em colaboração com a Câmara Municipal de Leiria. 

 A Câmara delibera, por unanimidade , renovar o Contrato - Programa de 
Ténis com o Centro Internacional de Ténis de Leiria  para o Ano Lectivo de 1998/99 
pelo período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 1999,  inclusive, comparticipando 
financeiramente a Câmara Municipal de Leiria com a quantia mensal de 400.000$00. 
 Fica também deliberado por unanimidade que o CITL terá que apresentar 
até ao dia 8 do mês seguinte um relatório mensal so bre o decorrer da actividade. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPA L PARA 1999 
Nº 0137/12 Presente a proposta do Plano de Actividades para o ano de 1999 que apresenta 
uma dotação total de 7.600.762 contos, sendo 6.833.762 contos a dotação definida e 
767.000 contos a dotação a definir. 
 Analisada a proposta, a Câmara delibera, por maior ia, aprová-la e submetê-
la à apreciação e votação da Assembleia Municipal, de acordo com o artº. 3º do 
Decreto-Lei nº 341/83, de 21 de Julho e com a alíne a b) do nº 2 do artº. 39º do Decreto-
Lei nº 100/84, de 29 de Março, com as alterações in troduzidas pela Lei nº 18/91, de 12 
de Junho. 
 Os Senhores Vereadores do PS votaram contra e apres entaram a seguinte 
Justificação de Voto: 

“PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA CML, PARA 1999  
DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO P.S. 

Os vereadores socialistas votam contra os documentos apresentados, com os seguintes 
fundamentos: 
1 - A maioria PSD pretendeu marginalizar estes vereadores, em relação à elaboração do 
Plano e Orçamento da Câmara para 1999, limitando-se, por imperativos legais, a entregar-
lhes as cópias já definitivamente elaboradas, com a exigência da sua votação para inclusão 
na acta da reunião em que foram apresentados, não deixando espaço para qualquer 
discussão ou esclarecimentos, o que demonstra falta de respeito pelo Executivo camarário, 
no seu conjunto; 
2 - Com este comportamento, a actual maioria assumiu como exclusivamente sua a 
paternidade de tais instrumentos de gestão, pelo que a ela e a mais ninguém cabe o dever 
de com eles concordar e de os levar à prática; 
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3 - Registam os vereadores socialistas esta posição autista do PSD, passando a agir em 
conformidade, quer em relação ao seu sentido de voto quer em relação à sua atitude no 
Executivo camarário; 
4 - Independentemente do referido comportamento do PSD, os vereadores socialistas 
entendem, também, votar contra tais documentos porque: 

a) se inserem na lógica de sempre que o PSD no passado, agora e no futuro, imprimiu e 
pretende imprimir à sua gestão. Isto é, este orçamento e plano mais não são que a 
continuação, nalguns casos para pior, da gestão anterior do mesmo partido; 
b) de facto, desde o desvirtuamento de algumas despesas até à falta de equidade das 
propostas agora apresentadas, passando pela ignorância de outras, tudo se pode 
constatar em tais instrumentos; 
c) tudo piora com a constatação de que a maioria não tem para este concelho qualquer 
projecto de futuro, limitando-se à gestão corrente, sem que  consiga obter desta qualquer 
mais-valia. Aliás, tudo surge na sequência do ocorrido em 1998, em que nem se fizeram 
reformas estruturais, nem se criaram as condições para as realizar num período próximo, 
revelando-se, assim, a estagnação e o amorfismo da gestão autárquica; 
d) na verdade, o que se passou em 1998 e o que se pode confirmar na previsão para 
1999, é a completa frustação da expectativa dos leirienses em relação ao programa 
eleitoral do PSD, constatando-se o incumprimento das promessas feitas; 
e) ao analisarmos o orçamento e o plano de actividades para 1999, verificamos o 
empolamento das receitas, em cerca de 3 milhões de contos, o que irá originar a 
impossibilidade de, mais uma vez, cumprir aquilo que agora é apresentado, ou então, o 
aumento desmesurado do endividamento da Câmara; 
f) para além disso, as opções tomadas são avulsas, desequilibradas e não reflectem uma 
perspectiva de fundo e integrada para a gestão autárquica, o que lesará os interesses da 
generalidade dos munícipes; 
g) entre os muitos exemplos, registemos alguns: 
EDUCAÇÃO: o plano de recuperação dos edifícios escolares revela uma nítida quebra no 
volume das intervenções que vinham a ser feitas nos últimos anos. A este novo ritmo o 
extenso parque escolar do concelho caminhará para a degradação. 
As prioridades impostas pela lista de espera nos jardins de infância não foram 
respeitadas e consideram-se insuficientes as intervenções previstas nos 
estabelecimentos existentes, no sentido de os adaptar ao fornecimento de refeições e 
prolongamento de horário subsidiados pelo Governo Central; 
CULTURA: desnorte nas ideias relativas ao plano museológico de Leiria. Esbanjam-se 
dezenas de milhares de contos num Museu da Imagem que nada diz à cultura leiriense, 
enquanto, no que toca ao verdadeiro Museu de Leiria, se desiste de projectos 
principescamente pagos e se admitem outros, numa constante indefinição de uma linha 
de rumo que leve a bom termo esta carência do concelho; 
DESPORTO: indefinição de um plano de estruturação de zonas desportivas; 
JUVENTUDE: sector que não mereceu atenção à maioria do PSD; 
ACÇÃO SOCIAL: falta de sensibilidade política para um investimento capaz, na área da 
habitação social, de resolver os grandes problemas existentes no concelho; 
REDE VIÁRIA: muitas intenções de beneficiação, sem garantias de suporte financeiro, o 
que frustará os interesses das populações; 
POLÍTICA URBANÍSTICA: indefinição de um conjunto de acessibilidades fundamentais 
para descongestionar o trânsito concelhio e, em particular, na cidade; 
ZONAS VERDES: as verbas propostas denunciam a falta de vontade em criar zonas 
verdes de qualidade; 
FREGUESIAS: desequilíbrio evidente nas propostas de beneficiação das freguesias, 
denotando desfavorecimento de algumas das mais carenciadas.” 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 1999  
Nº 0138/12 Presente a proposta do Orçamento para o ano de 1999 que apresenta na receita 
e na despesa 10.339.725 contos, sendo de receita corrente 5.435.762 contos, de receita de 
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capital 4.963.963 contos, de despesa corrente 4.441.343 contos e de despesa de capital 
5.958.382 contos. 
 Analisada a proposta, a Câmara delibera, por maiori a, aprová-la e submetê-
la à apreciação e votação da Assembleia Municipal, de acordo com o artº. 3º do 
Decreto-lei nº 341/83, de 21 de Julho e com a alíne a b) do nº 2 do artº. 39º do Decreto-
Lei nº 100/84, de 29 de Março, com as alterações in troduzidas pela Lei nº 18/91, de 12 
de Junho. 
 Os Senhores Vereadores do PS votaram contra e apres entaram a mesma 
Justificação de Voto do ponto anterior. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PLANO PLURIANAL DE INVESTIMENTOS DOS SERVIÇOS MUNIC IPALIZADOS DE 
ÁGUAS E SANEAMENTO DE LEIRIA 
Nº 0139/12 Presente a proposta do Plano Plurianual de Investimentos (1999 - 2002) dos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento que apresenta um Plano de Investimentos 
para 1999 de 1.675.000 contos. 
 Analisada a proposta, a Câmara delibera, por maiori a, aprová-la e submetê-
la à apreciação e votação da Assembleia Municipal, de acordo com o artº. 3º do 
Decreto-lei nº 341/83, de 21 de Julho e com a alíne a b) do nº 2 do artº. 39º do Decreto-
Lei nº 100/84, de 29 de Março, com as alterações in troduzidas pela Lei nº 18/91, de 12 
de Junho. 
 O Senhor Vereador Dr. José da Silva Alves, do PS, a bsteve-se. 

** 
 Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novem bro, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- RECTIFICAÇÕES 
- PROCº. INF. Nº 79/98 DE FERNANDO JOSÉ PIRES BOIÇA  E OUTRA 
- PROCº. Nº 1211/98 DE DAVID DE OLIVEIRA GONÇALVES 
- PROCº. Nº 1387/93 DE ALZIRA DE JESUS FILIPE MONTE IRO 

- RECTIFICAÇÃO - SEMAFORIZAÇÃO 
- RECTIFICAÇÃO - PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÕES 
- VOTO DE PESAR 
- REVESTIMENTO VEGETAL DAS MARGENS DO RIO LIS (7.80 0 M2) T 

260/98 
- LEI DAS FINANÇAS LOCAIS - CRIAÇÃO DAS TAXAS DE 

CONSERVAÇÃO E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

** 

RECTIFICAÇÃO - PROCº. INF. Nº 79/98 DE FERNANDO JOS É PIRES BOIÇA E OUTRA 
Nº 0140/12 A Acta da reunião de Câmara, de 18 de Novembro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 
Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3625-(12)), no Ponto 

Quatro deliberação Nº 0164/11, onde se lê , “... 6º A área bruta de construção não poderá 
exceder o índice de 1,40, de acordo com o artigo 47º: ... ).”, deve ler-se , “... 6º A área bruta 
de construção não poderá exceder o índice de 1,50, de acordo com o artigo 47º: ...” 

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

** 
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RECTIFICAÇÃO - PROCº. Nº 1211/98 DE DAVID DE OLIVEI RA GONÇALVES 
Nº 0141/12 A Acta da reunião de Câmara, de 25 de Novembro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 
Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3655-(11)), no Ponto 

Três deliberação Nº 0233/11, onde se lê , “... referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no lote nº 64 - Urbanização Charneca do Bailadouro: ... ).”, deve 
ler-se , “... referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote nº 
61 - Urbanização Charneca do Bailadouro...” 

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

** 

RECTIFICAÇÃO - PROCº. Nº 1387/93 DE ALZIRA DE JESUS  FILIPE MONTEIRO 
Nº 0142/12 A Acta da reunião de Câmara, de 25 de Novembro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 
Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3649-(5) no Ponto 

Três deliberação Nº 0217/11, onde se lê , “... referente ao projecto de arquitectura de 
alterações, a levar a efeito num bloco misto situado na Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque... deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura as 
alterações a levar a efeito no ...”, deve ler-se , “... referente ao projecto de arquitectura do 
bloco misto a levar a efeito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque... deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido a levar a 
efeito no...” 

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

** 

RECTIFICAÇÃO - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
Nº 0143/12 A Acta da reunião de Câmara, de 11 de Novembro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 
Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3572-(6) 1ª questão 

da deliberação Nº 0078/11, deverá ainda ler-se , “... O Senhor Vereador Dr. Acácio de 
Sousa perguntou se a nova semaforização está de acordo com os Estudos da Universidade 
de Coimbra, pois está perigoso  

O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho disse que ainda não está de acordo 
com o Estudo.”  

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rec tificação acima referida.  

** 

RECTIFICAÇÃO - PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÕES 
Nº 0144/12 A Acta da reunião de Câmara, de 25 de Novembro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 
Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3664-(20) Ponto número catorze, 
deliberação Nº 0263/11, deverá ainda ler-se , “ O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço 
comprometeu-se a fazer protocolos idênticos com outros grupos de Teatro autónomos do 
concelho ” 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rec tificação acima 
referida. 
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VOTO DE PESAR 
Nº 0145/12 Pela Senhora Presidente, foi apresentada  uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de profundo pesar, a manifestar a os familiares de José Pereira 
Batista, que foi funcionário desta Câmara Municipal , aposentado desde 1982, falecido 
em 8 de Dezembro de 1998, tendo a Câmara, deliberad o por unanimidade concordar. 

** 

REVESTIMENTO VEGETAL DAS MARGENS DO RIO LIS (7.800 M2) (9) T 260/98 
Nº 0146/12 Na sequência do Concurso por Ajuste Directo aberto nos termos da alínea f) do 
n.º 2 do Art.º 52.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: 
- TELEFLORA – Exportação – Importação e Negócios de Flores, Ldª. 

Hipótese 1 -------------------------------------------------------------------------------- 3.120.000$00 + IVA 

Hipótese 2 -------------------------------------------------------------------------------- 2.730.000$00 + IVA 

- EIRPA, S.A:----------------------------------------------------------------------------- 2.480.000$00 + IVA 

tendo sido admitidas. 
Verifica-se que a proposta de mais baixo preço apresentada pela TELEFLORA – Exportação 
– Importação e Negócios de Flores, Ldª., é cerca de 40% mais elevada que o preço 
estimado para a empreitada. A comissão decidiu remeter o processo para a Câmara 
Municipal para que esta exerça ou não o direito de não adjudicação conforme o previsto na 
alínea b) do n.º 1 do Art.º 99.º do Dec. Lei 405/93, de 10 de Dezembro. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas e no interesse publico prosseguido do 
acordo de colaboração técnica e financeira entre o Instituto da Água, a Direcção 
Regional do Ambiente e a Câmara Municipal de Leiria , delibera, por, unanimidade, e 
em conformidade com o n.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente TELEFLO RA – Exportação – Importação 
e Negócios de Flores, Ldª., pelo valor de 2.730.000 $00 + IVA conforme a sua proposta 
datada de 04 de Dezembro de 1998. 

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

** 

LEI DAS FINANÇAS LOCAIS - CRIAÇÃO DAS TAXAS DE CONS ERVAÇÃO E DE 
TRATAMENTO DE ESGOTOS (3) 24-7 
Nº 0147/12 Presente o ofício D-12 dos S.M.A.S. a propor, nos termos da nova Lei das 
Finanças Locais, Lei nº 42/98, publicada no Diário da República - I Série, nº 180, de 6 de 
Agosto, nomeadamente o seu artigo 19º., o seguinte: 

 1- A criação da taxa de conservação de esgotos e da taxa de tratamento de 
esgotos, nos termos da alínea 1) do artigo 19º da lei nº 24/98 

 2- Por não se justificar a sua aplicação, a anulação da tarifa de conservação de 
saneamento e da tarifa de tratamento 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a prop osta dos S.M.A.S. e 
submetê-la à apreciação de Assembleia Municipal, no s termos da alínea l) do nº 2 do 
artigo 39º, do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Març o com as alterações introduzidas 
pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho. 
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ENCERRAMENTO DA ACTA 
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e cinquenta e cinco 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 nove 
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 

___________________________ 


