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ACTA Nº 45 
Aos dois 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. 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. 

** 

 Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador DR. ACÁCIO 
FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE SOUSA, não pode estar presente. 

** 

 O Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA,  chegou eram 
quinze horas e dez minutos, não participando na discussão e votação até a deliberação Nº 
0033/12. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.11.25, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

392/69 PEDRO PEREIRA 
1032/91 PAULO MANUEL JORGE DA SILVA 

354/93 FAUSTINO DAS NEVES FERREIRA 
977/94 MANUEL DE JESUS PEREIRA 

1803/95 FERNANDO JORGE OLIVEIRA 
17/96 MANUEL GAMEIRO JORGE 

938/96 MANUEL HENRIQUES ANTÓNIO, LDª. 
403/97 COMPANHIA SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A. 
465/97 SOALUMINIO, LDª. 
596/97 VASCO SOUSA BARBEIRO 

1166/97 GILMAT, LDª. 
78/98 OLINDA MARIA MOREIRA AMADO 

232/98 COLÉGIO A RAMPA, LDª. 
516/98 DANIEL GAMEIRO SANTOS 
529/98 OSVALDO DE JESUS COTEIRO 
813/98 LEOPOLDINO RODRIGUES DOS REIS 
907/98 JOAQUIM VALVERDE GUEDES DE OLIVEIRA 
948/98 P.L.A. PEÇAS, LDª. 
995/98 MATERLIS, MADEIRAS, S.A. 

1088/98 ARLINDO LOPES CARVALHO 
1140/98 CLARINDA DE JESUS MILICIANO GABRIEL 
1144/98 GARCIA LOURENÇO SIMÕES 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO NºS.: 
124/98 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 
136/98 MARIA JESUS OLIVEIRA 
167/98 MARIA AMÉLIA ANTUNES SANTOS PARAÍSO 
179/98 ANTÓNIO MANUEL SANTOS DOS FERREIRA 
193/98 ABÍLIO DE JESUS SANTOS FERREIRA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

36/79 FRANCISCO MIRANTE FERREIRA 
9/98 LUÍS MANUEL PEREIRA ÓRFÃO 

24/98 JOSÉ GASPAR DE OLIVEIRA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 198/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS DOS 
ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA - PROPOSTA 
PARA ADJUDICAÇÃO 

TT  SEMAFORIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA VALE LOBOS - 
GUIMAROTA, COM A RUA DA ASSUNÇÃO (ACESSO A S. ROMÃO) - 
PROPOSTA PARA ADJUDICAÇÃO 

T 135/98 EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS EM ARRUAMENTOS NA 
FREGUESIA DE MACEIRA - PROPOSTA PARA ADJUDICAÇÃO 

T 197/96 CASA DO VISCONDE DA BARREIRA - PEDIDO DE USUFRUTO PELA 
JUNTA DE FREGUESIA DA BARREIRA 
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T 223/90 TRÂNSITO - ACIDENTE NA ESTRADA DE MONTE REDONDO AO GROU - 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO SR. DR. MANUEL DA FONSECA 
CARREIRA 

T 233/91 PARQUES DE SUCATA 
T 63/85 CINEMA DE MONTE REAL - CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- “CORTES” - CONVITE E PEDIDO DE APOIO PARA O SAAL/98 
- LEILÃO GALERIA 57 - ARTE NA RUA - DIA DA CIDADE - ESCOLHA DE 

INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO SETE 

- PUBLICIDADE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INSPECÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÃO - FIRMA SANTOS & RODRIGUES, LDª. 
- PUBLICIDADE - FIRMA LUBRIGAZ, LDª. 
- PUBLICIDADE - MANUEL DE JESUS SOUSA 
- PUBLICIDADE - JUN LI (RESTAURANTE CHINÊS KWO CANG) 
- PUBLICIDADE . MANUEL DE JESUS SOUSA 
- PUBLICIDADE - FIRMA RECHEIO CASH & CARRY, S.A. 
- LICENÇAS ACIDENTAIS DE RECINTO 
- LICENÇA ITINERANTE DE RECINTO 

PONTO NÚMERO OITO 

- PESSOAL - ADMISSÃO DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA, PARA 
PRESTAREM SERVIÇO NOS JARDINS DE INFÂNCIA, DA REDE PÚBLICA, DO 
CONCELHO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE 1 ANO, PARA PERITAGENS DE 
VEÍCULOS DANIFICADOS EM CONSEQUÊNCIA DO MAU ESTADO DAS VIAS 
MUNICIPAIS OU OUTRAS CAUSAS - CONCURSO Nº 33/98 

- AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ESCOLA EB 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - REFEITÓRIO 
- ESCOLA EB 2,3 DE MACEIRA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 

DA C.M.L. 
- JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA C.M.L. 
- SEGURO DE MATERIAL ESCOLAR - INDEMNIZAÇÃO POR FURTO NO JARDIM DE 

INFÂNCIA DE REIXIDA 
- SEGURO DE MATERIAL ESCOLAR - INDEMNIZAÇÃO POR FURTO NA ESCOLA DO 

1º CEB DE LEIRIA Nº 7 (CAPUCHOS) 
- SEGURO DE MATERIAL ESCOLAR - INDEMNIZAÇÃO POR FURTO NA ESCOLA DO 

1º CEB DE BIDOEIRA DE CIMA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE MACEIRA 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PEDIDO DE APOIO - CLUBE BASQUETEBOL DE LEIRIA 
- CARTÃO JOVEM 

** 
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REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

Nº 0001/12 O MUNÍCIPE LOURENÇO DE OLIVEIRA GONÇALVES (PROCº. Nº. 1500/95), 
QUE SE ENCONTRAVA DEVIDAMENTE INSCRITO, NÃO COMPARECEU. 

** 

 O MUNÍCIPE SÉRGIO SILVA  (PROCº. Nº T 63/85) QUE SE ENCONTRAVA 
DEVIDAMENTE INSCRITO, NÃO COMPARECEU. 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

Nº 0002/12 Pelos Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Se quanto ao Empréstimo a efectuar pela Câmara estava tudo em ordem. 

 A Senhora Presidente informou que o empréstimo já está a ser utilizado. 

 2º A Firma Fernando Silva & Vieira - Construções, Ldª. Encontra-se com 
grandes dificuldades em regularizar as suas dívidas, e pretendia que a Câmara procedesse 
ao pagamento de parte do valor que tem para receber. 

 O Senhor Director do Departamento da Administração Geral Dr. Sérgio Silva 
informou que já tinha conhecimento da situação e que já foi efectuado um pagamento, mas 
que havia outras situações idênticas pelo que iriam ver o que se poderia fazer. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

Nº 0003/12 PROCº. Nº 392/69 
 De PEDRO FERREIRA, residente na Rua da Imaculada Conceição, Telheiro, 
freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar a efeito 
numa moradia sita na Rua da Imaculada Conceição nº 63, Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/98, 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 dis posto na alínea 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 esclarecimento quanto ao nº 5 do artº 2 9º do Decreto-Lei acima 
referido, uma vez que o processo e obra foram assum idos por outro técnico; 

2º Incumprimento do nº 1 do artº 66º (áreas dos com partimentos), artº 73º 
(janela do escritório) e nº 1 do artº 84º (falta de  banheira), do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

3º Incumprimento da altura do muro à estrema face a o Código Civil que 
deverá ter 1.5m acima do pavimento do terraço. 

Caso pretenda corrigir as deficiências apontadas, d everá ainda apresentar 
nova certidão da Conservatória do Registo Predial v álida, a fim de se poder verificar 
quanto à legitimidade do requerente.” 

** 
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Nº 0004/12 PROCº. Nº 1032/91 
De PAULO MANUEL FERNANDES JORGE DA SILVA, residente na Rua dos 

Filarmónicos nº 23 e 25, lugar e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura 
de alteração/ampliação (marquise e churrasqueira), a levar a efeito numa moradia bifamiliar, 
sita no mesmo local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da alteração/ampliação acima 
referida, devendo entregar projecto de estabilidade  no prazo de 180 dias. 

** 

Nº 0005/12 PROCº. Nº 354/93 
De FAUSTINO DAS NEVES FERREIRA, residente na Rua da Moura, lote 9 - 

Vale Sepal, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Divisão Jurídica, 
acerca da sentença proferida no recurso contencioso de anulação nº 125/95, pelo Tribunal 
Administrativo do Círculo de Coimbra e do acórdão pelo Supremo Tribunal Administrativo, 
respeitante ao processo que o Sr. ANTÓNIO DA SILVA GORDO moveu contra o Município. 

A Câmara, depois de tomar conhecimento da sentença proferida pelo 
Tribunal Administrativo de Círculo de Coimbra em 5 de Fevereiro de 1996, no Recurso 
Contencioso de Anulação nº 125/95 e, do respectivo acórdão, proferido pelo Supremo 
Tribunal Administrativo em 16 de Abril de 1998, no Processo nº 41132-T e ainda, da 
sentença proferida pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra em 10 de 
Julho de 1998, no Recurso Contencioso de Anulação n º 597/95, deliberou, por 
unanimidade, retirar a suspensão da eficácia da del iberação tomada em sua reunião 
de 21 de Junho de 1995, o que permitirá a execução da deliberação tomada em sua 
reunião de 28 de Dezembro de 1993, pela qual foi or denada a demolição das obras em 
causa. 

Mais deliberou, por unanimidade, dar conhecimento a o 
recorrente/requerente no processo queixa nº 89/93, António da Silva Gordo, do teor da 
presente deliberação. 

** 

Nº 0006/12 PROCº. Nº 977/94 
De MANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA, residente na Rua Dr. António da 

Costa Santos nº 9, referente à reanálise do projecto de arquitectura da legalização de 
alterações, levadas a efeito num bloco misto, sito na Rua D. Carlos I, Leiria-Gare, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/98 e, 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 das alterações acima referidas, devend o na fase de licenciamento e no 
prazo de 180 dias, entregar: 

1º Projectos das especialidades; 
2º Certidão da Conservatória do Registo Predial com  áreas cedidas ao 

domínio público; 
3º Planta assumindo a proposta dos Serviços de acor do com a constante 

do processo (folha 329 - planta de implantação 1/20 0, da qual deverá ser enviada 
cópia ao requerente), quanto à concordância do pass eio, não se aceitando 
estacionamento saliente do mesmo. 

** 
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Nº 0007/12 PROCº. Nº 1803/95 
De FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA, residente na Avª 11 de Junho nº 594, 

freguesia de Memória, referente à reanálise do projecto de arquitectura de alterações, a 
levar a efeito num bloco misto, sito no Lote 9 da Quinta da Cascalheira, Marinheiros, 
freguesia de Marrazes. 

Na sequência da deliberação de Câmara de 04/11/98, relativamente ao 
processo de loteamento no qual se insere a presente  construção e, tendo em conta a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 26/11/98, deliberou, 
por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura  das alterações acima referidas, 
devendo ser apresentados os projectos das especiali dades no prazo de 180 dias, bem 
como termo de responsabilidade nos termos do indica do na deliberação de Câmara 
acima referida. 

O Senhor Vereador Eng. Fernando Brites Carvalho esteve ausente durante a 
discussão e votação deste ponto. 

** 

Nº 0008/12 PROCº. Nº 17/96 - (FL - 214) 
De MANUEL GAMEIRO JORGE, residente em Barrosa, freguesia de S. Simão 

de Litém, Pombal, referente à reanálise do projecto de arquitectura das alterações a levar a 
efeito num bloco habitacional sito no Lote 15 da Urbanização Leiria-Gare, Sismaria, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  17/11/98, tendo em conta que 
se encontram solucionados os aspectos que motivaram  o indeferimento da 
pretensão, deliberou, por unanimidade, aprovar o pr ojecto de arquitectura das 
alterações a levar a efeito no bloco habitacional a cima referido, devendo para efeitos 
de licenciamento apresentar projectos de especialid ade no prazo de 180 dias. 

** 

Nº 0009/12 PROCº. Nº 938/96 - (FL - 262) 
 De MANUEL HENRIQUES ANTÓNIO, LDA., com sede na Rua da Mata nº 

71, Igreja Velha, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de arquitectura de alterações 
de um bloco habitacional, sito na Qtª da Maligueira, lote 18 - Gândara dos Olivais, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco habitacional acima referido e, considerar o r espectivo licenciamento, 
condicionado a que a abertura rebatível dos portões  deverá ser totalmente interior 
nas garagens individuais de canto, de modo a não se  obstruírem mutuamente. 

** 

Nº 0010/12 PROCº. Nº 403/97 - (FL - 21) 
 De COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A. com sede na Avª 

da Liberdade, 242 em Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de alteração, a levar a 
efeito no edifício destinado a agência de seguros sito na Rua de Alcobaça, 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 alteração a levar a efeito no 
edifício acima referido, devendo para efeitos de li cenciamento apresentar: 
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1º Projectos complementares no prazo de 180 dias; 
2º No acto do levantamento do Alvará de Licença de Construção, Garantia 

Bancária no valor de 150.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apres entada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

O reclamo luminoso está sujeito a licenciamento pró prio.  

** 

Nº 0011/12 PROCº. Nº 465/97 (fl - 22) 
 De SOALUMÍNIO-Anodização e Comércio de Alumínio Lda.,  com sede no 

lugar de Brejo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de ampliação de 
estabelecimento industrial, a levar a efeito no lugar de Brejo, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/98, deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do dis posto na alínea a) e b) do nº 1 do 
artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, uma vez qu e: 

1º Deverão ser apresentados elementos gráficos com indicação a vermelho 
e amarelo relativamente às obras de ampliação que p retende efectuar, nomeadamente 
no que se refere ao existente, uma vez que o indica do não corresponde às telas finais 
do edifício a ampliar e a que se refere o Processo de Obras nº 900/87; 

2º Os elementos apresentados não se encontram devid amente rubricados 
pelo técnico responsável; 

3º Deverão ser apresentados os elementos de project o aprovados pela 
Delegação Regional do Centro do Ministério da Econo mia e, indicados na 
comunicação daquela entidade, ofício nº 204228 de 2 6/06/98; 

4º Deverá esclarecer-se qual a área impermeabilizad a nos termos do 
disposto na alínea c) do nº 4 do artº 49º do Regula mento do Plano Director Municipal, 
devendo ainda prevêr-se o cumprimento do disposto n o nº 3 e alínea f) do nº 4 do 
mesmo artigo, no que se refere à criação de cortina  arbórea; 

5º Deverá ser apresentada fotocópia autenticada ou documento original 
relativamente à licença de descarga emitida pela D. R.A.R.N; 

6º Verifica-se ainda a existência de aterros no loc al, nomeadamente junto à 
linha de água, devendo esclarecer se os mesmos se e ncontram ou não licenciados. 

Mais deliberou consultar-se a D.R.A.R.N., devendo p reviamente o processo 
ser remetido à Divisão de Ambiente e Serviços Urban os, para parecer.  

** 

Nº 0012/12 PROCº. Nº 596/97 (fl - 87) 
 De VASCO SOUSA BARBEIRO,  residente na Rua S. João de Brito nº 339-2º 

Dtº, Porto, referente à reanálise do projecto de arquitectura de um pavilhão destinado a 
armazém, a levar a efeito em Carregal, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar os elementos apresenta dos pelo requerente 
na sequência da deliberação tomada em reunião de 01 /07/98 e, tendo em conta a 
informação do Departamento de Obras Particulares de  27/11/98, deliberou, por 
unanimidade, manter o indeferimento da pretensão, a o abrigo das alíneas a) e b) do nº 
1 do artº 63º do Decreto-Lei nº 445/91 de 20 de Nov embro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que a  planta de implantação 
apresentada não cumpre com: 
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- A condição imposta na deliberação de 01/07/98, po is não garante a 
largura mínima de 12m para a via de acesso a Norte.  Apesar da referida planta não 
estar cotada, a largura do arruamento proposto e, m edindo à escala, é cerca de 6m; 

- A rotação da edificação implica a correcção da de nominação dos 
alçados, o que não foi apresentado. 

Mais deliberou, informar o requerente, de que uma f utura reanálise ficará 
ainda sujeita ao parecer da D.R.A.R.N.C. (Serviços de Água), face à proximidade da 
construção às valas existentes no local. 

** 

Nº 0013/12 PROCº. Nº 1166/97 
De GILMAT-CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PÚBLICAS, LDA., com sede na 

Rua do Município, Lote H - 3º C, em Leiria, referente à reanálise do projecto de arquitectura 
de um bloco habitacional, a levar a efeito no lote nº 2 da Rua da Malaposta, Quinta dos 
Vasos - Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/11/98 e, 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, condicionado a apresentar: 

1º Rectificação relativamente aos lanços de escadas  do piso -2, tal como já 
referido no nº 3 da deliberação de Câmara de 21/10/ 98; 

2º Os projectos das especialidade no prazo de 180 d ias; 
3º No acto do levantamento do Alvará de Licença de Construção, Garantia 

Bancária no valor de 800.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om 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 apres entada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

Nº 0014/12 PROCº. 78/98 
De OLINDA MARIA MOREIRA AMADO, residente na Rua da Arieira nº 12, 

freguesia de Monte Real, acompanhado do ofício nº 182 de 16.10.98, da Junta da referida 
freguesia, solicitando a eliminação da 3ª condição da deliberação de Câmara tomada em 
reunião de 09/06/98, que aprova a arquitectura de uma moradia, anexos e muros, a levar a 
efeito no lugar de Pedregoso, freguesia de Monte Real. 

A Câmara depois de analisar o assunto, e tendo em c onta o ofício 182/98 
datado de 98.10.06., da Junta de Freguesia de Monte  Real, deliberou, por 
unanimidade, concordar com a eliminação da 3ª condi ção da deliberação de Câmara 
de 98.0609., pelas razões invocadas no ofício da re ferida Junta, mantendo-se as 
restantes condições da mesma deliberação.  

** 

Nº 0015/12 PROCº. Nº 232/98 (fl - 24) 
De COLÉGIO A RAMPA,  com sede na Rua da Restauração nº 3, freguesia de 

Leiria, acompanhado de uma exposição contestando os motivos que estiveram na origem da 
intenção de indeferimento do projecto de arquitectura de um edifício escolar, a levar a efeito 
em S. Romão, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/98 e, considerando que a 
exposição apresentada não vem dar resposta às quest ões que estiveram na origem 
da proposta de indeferimento, deliberou, por unanim idade, indeferir a pretensão ao 
abrigo do disposto nas alíneas a), b) e g) 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, pelos motivos já transmitidos através do o fício nº 18634, de 19/10/98, e ainda 
por: 

 - Não ter dado cumprimento ao solicitado no ofício  nº 8536, de 20/05/98; 
 - O parecer emitido pela Direcção Regional de Educ ação do Centro ser 
desfavorável. 

Tendo em conta o conteúdo da exposição apresentada,  deliberou, ainda 
esclarecer a requerente, de que o edifício em causa  carece de licenciamento nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 553/80, de 21 de Novembro, dado tratar-se de um 
estabelecimento escolar, considerando-se ainda que o mesmo deverá ser dotado das 
devidas condições de segurança, bem como de acessib ilidade por deficientes, de 
acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio. 

** 

Nº 0016/12 PROCº. Nº 516/98- (FL - 59) 
 De DANIEL GAMEIRO DOS SANTOS, residente na Rua da Ribeirinha nº 15, 

Vermoil, referente à reanálise do projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito 
no Lote 4 da Urbanização Vale de Lobos, Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco misto acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Garantir os alinhamentos das construções previst as no processo de 
loteamento, incluindo cérceas e afastamentos à via pública; 

2º Apresentar os pormenores de ventilação relativam ente aos WC 
interiores; 

3º Apresentar os projectos das especialidades no pr azo de 180 dias, 
incluindo projecto electromecânico de elevadores; 

4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
Construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no 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 0017/12 PROCº. Nº 529/98 - (fl - 61) 
 De OSVALDO DE JESUS COTEIRO, residente em Mata Mourisca, concelho 

de Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito em Praia 
do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/98, 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 do pedido com base no d isposto nas alíneas 
a), b) e d) 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: 
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1º Motivos do Plano de Urbanização definidos no par ecer emitido pelo 
Gabinete do Plano Director Municipal, do qual se de ve dar conhecimento ao 
requerente; 

2º Incumprimento do Anexo II do P.D.M. na cave e po r o estacionamento 
contribuir para o desordenamento; 

3º O material previsto para a cobertura não estar a dequado face ao 
comportamento térmico e estéticamente; 

4º Incumprimento do nº 1 do artº 71º do Regulamento  Geral das Edificações 
Urbanas.” 

** 

Nº 0018/12 PROCº. Nº 813/98 - (FL - 31) 
 De LEOPOLDINO RODRIGUES DOS REIS, residente em Covão, Murtal, 

freguesia de Atouguia, concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no lote 10 - Pinhal do Bispo, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta que os elementos 
apresentados vêm dar resposta às questões que estiv eram na origem da intenção de 
indeferimento e, concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 26/11/98, deliberou, por unan imidade, aprovar o projecto de 
arquitectura da  acima referida condicionado ao seg uinte: 

1º Assegurar em obra o alinhamento das construções (edifício e muros), de 
acordo com o definido no processo de loteamento nº 10/91; 

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 0019/12 PROCº. Nº 907/98 - (FL - 28) 
De JOAQUIM VALDEMAR GUEDES DE OLIVEIRA, residente na Quinta do 

Bispo, lote 2 - 2º , referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no 
lote 50 do Loteamento sito em Casais de S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida 
condicionado ao seguinte: 

1º Criar antecâmara na garagem de acordo com o disp osto no artº 15º do 
Decreto-Lei 66/95, de 8 de Abril; 

2º Criar patamar intermédio nos lanços de escadas p ropostas, de acordo 
com o estabelecido nos artºs 15º e 45º do Regulamen to Geral das Edificações 
Urbanas; 

3º Apresentar os projectos das especialidade no pra zo de 180 dias, 
incluindo as rectificações ao projecto de arquitect ura de acordo com o indicado nos 
pontos 1º e 2º; 

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 0020/12 PROCº. Nº 948/98 - (fl - 36) 
 De P.L.A. PEÇAS, LDA., com sede na Urbanização da Estrada dos 

Marinheiros, Lote 1 - r/c C, lugar e freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de um armazém, a levar a efeito em Moitas Altas, Pinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/98, 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 dis posto 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 qualificação do técnico face ao artº 3º  do Decreto-Lei nº 73/73; 
2º Excesso de cércea face ao Artº 49º do Plano Dire ctor Municipal; 
3º Utilização incompatível entre parte escrita e de senhada; 
4º Falta de estudo de tráfego nos termos do artº 71 º do P.D.M.” 

** 

Nº 0021/12 PROCº. Nº 995/98- (FL - 30) 
De MATERLIS, Madeiras S.A., com sede na Zona Industrial dos Pousos, 

freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de um edifício para armazém, a 
levar a efeito nos lotes 11 e 12 do Loteamento de Pousos, no lugar e freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta que os elementos 
apresentados vêm dar resposta às questões que estiv eram na origem da intenção de 
indeferimento e, concordando com a informação prest ada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 26/11/98, deliberou, por unan imidade, aprovar o projecto de 
arquitectura do edifício acima referido condicionad o ao seguinte: 

1º Prevêr 31 lugres de estacionamento de acordo com  o indicado no nº 3 
do artº 71º do Regulamento do Plano Director Munici pal, devendo ainda o estudo de 
tráfego indicar o funcionamento das operações de ca rgas e descargas, de acordo 
com o disposto na alínea d) do nº 2 do artº 68º do mesmo regulamento; 

2º Apresentar temo de responsabilidade tal como sol icitado na deliberação 
de Câmara de 30/09/98; 

3º O projecto deverá cumprir com o disposto no nº 5  da deliberação de 
Câmara acima referida; 

4º Apresentar os projectos das especialidades no pr azo de 180 dias; 
5º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

Construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “A garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

Nº 0022/12 PROCº. Nº 1088/98 - (fl - 18) 
De ARLINDO LOPES CARPALHOSO, residente na Rua Nª Srª do Amparo 102, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a 
efeito no lugar de Casal, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/98, 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 do pedido com base no di sposto nas alíneas a) 
e b) do nº 1 e alínea a) do nº 2 do artigo 63º do D ecreto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, por: 

- Desrespeito do artº 26º do Regulamento do Plano D irector Municipal, no 
que se refere às características do acesso, verific ando-se que existe um muro que 
caso seja clandestino deverá recuar para 5 metros d o eixo do caminho; 

- Desrespeito pelo nº 3 do artº 77º do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

- Acesso não infraestruturado e sem largura adequad a.” 

** 

Nº 0023/12 PROCº. Nº 1140/98 - (FL - 26) 
 De CLARINDA DE JESUS MELICIANO GABRIEL, residente no lugar de 

Pocariça, freguesia de Maceira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia e 
muro de vedação confinante, a levar a efeito em parcela a destacar num terreno sito em 
Nespereira - Brogal, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muro acima referidos, a 
levar a efeito em parcela a destacar, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar os projectos das especialidade no pra zo de 180 dias; 
2º 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. ” 

3º Apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de 
não fraccionamento devidamente averbado; 

4º O sótão apenas poderá destinar-se para arrumos. 

** 

Nº 0024/12 PROCº. Nº 1144/98 - (fl - 31) 
 De GARCIA LOURENÇO SIMÕES, residente na Rua 9 de Junho - Caxarias, 

concelho de Ourém, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a 
efeito no lote nº 5 do loteamento sito em Olivalzinho, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/98, 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 indeferimentodo pedido com base no dis posto 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, uma vez que: 

1-  O projecto apresentado excede a área de constru ção prevista no 
processo de loteamento (Não deverá exceder 954m2 de  área 
habitacional); 
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2-  O troço de escadas da cave não cumpre com o dis posto no nº 2 do 
artigo 32º do Decreto-Lei 64/90, de 21 de Fevereiro , não devendo o 
número de degraus ser inferior a 3; 

3-  Deverá reformular-se o projecto de arquitectura  no que se refere ao piso 
do r/c, devendo retirar-se as varandas do lado Poen te e Nascente, a fim 
de se assegurar a circulação pedonal na envolvente do edifício em 
condições de segurança; 

4-  Não foi ainda emitido o aditamento ao respectiv o alvará de acordo com 
as alterações aprovadas; 

5-  Deverá apresentar-se pormenor de ventilação dos  WC interiores; 
6-  Deverá reduzir a altura da cumeeira da cobertur a, a fim de se assegurar 

o correcto enquadramento estético no local e não pr ovocando o 
aumento de área de construção.” 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

Nº 0025/12 PROCº. INF. Nº 124/98 - (fl - 7) 
 De JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, residente na Rua Manuel de Oliveira 

Pepe nº 1, Ponte dos Pousos, referente ao pedido de viabilidade de remodelação e 
ampliação, a levar a efeito numa moradia sita na Rua das Olhalvas, nº 62, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/98, 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 com base no disposto na s 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, uma v ez que: 

1º A pretensão não tem enquadramento no local; 
2º Excede o índice de baixa densidade; 
3º O processo não foi devidamente organizado. 
Poderá ser reavaliada qualquer pretensão de levanta mento da cobertura, à 

semelhança da cércea do confinante Nascente (ocupaç ão para sótão), desde que 
apresente elementos constituídos nomeadamente pelo levantamento da cércea do 
referido confinante, correcta delimitação da propri edade e possibilidade de se 
analisar quanto ao cumprimento do Regulamento Geral  das Edificações Urbanas, 
Decreto-Lei 64/90, de 21 de Fevereiro, Código Civil , Plano Director Municipal e, 
restante legislação aplicável.” 

** 

Nº 0026/12 PROCº. INF. Nº 136/98 - (fl - 7) 
 De MARIA DE JESUS OLIVEIRA, residente na Rua Padre Manuel Silva, 

freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de construção de uma moradia 
bifamiliar, a levar a efeito na Rua da Esperança, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/11/98, 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: 
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 “Propõe-se o indeferimento com base no disposto na s 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 a  moradia ser bifamiliar, não se 
considera aceitável urbanisticamente, uma vez que: 

a) Desrespeita os afastamentos laterais do Regulame nto Geral das 
Edificações Urbanas; 

b) Possui falta de estacionamento exterior previsto  no Plano Director 
Municipal; 

c)  A largura do acesso à garagem não é suficiente face à alínea c) do nº 2 
do artº 5º do Decreto-Lei 66/95, de 8 de Abril. 

Considera-se o local adequado para moradia unifamil iar, desde que 
respeite o P.D.M., R.G.E.U. e demais legislação apl icável.” 

** 

Nº 0027/12 PROCº. INF. Nº 167/98 - (fl - 8) 
De MARIA AMÉLIA ANTUNES SANTOS PARAÍSO, residente na Rua dos 

Paraísos nº 28, lugar e freguesia de Pousos, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de uma arrecadação agrícola, a levar a efeito em “Cascalheira”, Rua da Fonte - 
Casal Novo, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/98, 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 com base no disposto na s alíneas a), b) e d) 
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 Não ter enquadramento face aos artºs 26º (afasta mentos aos eixos das 
vias) e 52º (áreas de equipamento) do Regulamento d o Plano Director Municipal; 

2º O processo não ter sido devidamente instruído fa ce à Portaria nº 1115-
B/94, de 15 de Dezembro; 

3º Não ter enquadramento estético no local. 
Deverá proceder à demolição da barraca existente.” 

** 

Nº 0028/12 PROCº. INF. Nº 179/98 - (fl - 6) 
 De ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS FERREIRA, residente na Rua 

Mártires da Pátria, nº 13, Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de 
viabilidade de construção de uma moradia, a levar a efeito em Féteiras, Gândara dos 
Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/11/98, 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 e alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Dec reto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, por: 

1º Excesso de índice relativamente à parcela a dest acar, face ao artº 47º do 
Plano Director Municipal para Baixa Densidade; 

2º Falta de infraestruturas e de acesso directo à v ia pública; 
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3º Falta de licença de loteamento que possibilite a  viabilização do presente 
processo, uma vez que existem duas moradias para o mesmo artigo matricial, não se 
podendo detectar se a pretensão é segunda ou tercei ra habitação na mesma 
propriedade, por não se poder verificar se o destaq ue da moradia do processo nº 
2180/88 foi eficaz por falta da certidão da Conserv atória do Registo Predial.” 

** 

Nº 0029/12 PROCº. INF. Nº 193/98 - (fl - 13) 
 De ABÍLIO DE JESUS SANTOS FERREIRA, residente na Quinta da Matinha, 

lote 55, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de instalação de 
estabelecimento industrial, café e padaria, na Fracção “B” do lote 54 sito na Quinta da 
Matinha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/11/98, 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 do pedido com base no d isposto 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, uma vez que: 

1º O pedido não se encontra correctamente instruído  de acordo com o 
disposto no nº 1 da Portaria nº 1115-B/94, de 15 de  Dezembro, nomeadamente 
memória descritiva não sendo claro qual a pretensão  do requerente; 

2º Verifica-se que o requerente é proprietário da f racção “B” do edifício 
existente no lote 54, sendo apresentada acta de con domínio, referindo-se na mesma a 
autorização para instalação de um estabelecimento i ndustrial e comercial, padaria, 
cafetaria e afins na referida fracção; 

3º Considerando que o pedido apresentado se refere a uma alteração de 
uso de armazém, para instalação de padaria, estabel ecimento de bebidas e, 
considerando o disposto no Processo de Loteamento n º 1547/67 com alvará nº 10/68, 
cabe a estes serviços informar que o mesmo carece d e licenciamento nos termos do 
disposto no Decreto-Lei 168/97, de 4 de Julho, send o o funcionamento de padaria 
considerado indústria de acordo com o indicado no n º 4 do artº 1º do Decreto-Lei 
referido; 

4º Não se encontra previsto no processo de loteamen to a instalação de 
indústria.” 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0030/12 PROCº. Nº LOT. 36/79 (fl.491) 
 De FRANCISCO MIRANTE FERREIRA E OUTROS, referente a um pedido de 
alteração dos lotes 1-A, 2-A, 8-A, 19 e 20 no loteamento sito em Casais, Cruz da Areia em 
Leiria, apresentado pela firma Madeissado - Madeiras Ldª com sede na Rua das Olarias, nº6 
em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 27.11.98  deliberou, por unanimidade, 
aprovar as alterações pretendidas para os lotes 1-A , 2-A, 8-A, 19 e 20 do loteamento 
acima referido, constando as mesmas do seguinte: 

Lote 1-A - redução de 8 para 6 fogos; 
Lote 2-A - substituição do r/c comercial por habita ção, passando de 8 para 

9 fogos; 
Lotes 8-A, 19 e 20 - redução de 2 para 1 fogo. 
Mais foi deliberado autorizar a emissão do aditamen to ao respectivo alvará 

do loteamento. 
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Nº 0031/12 PROCº. Nº LOT. 9/98 (fl.69) 
 De LUÍS DE JESUS PEREIRA ÓRFÃO,  residente em Caranguejeira, referente 
ao projecto de loteamento em Canhestro, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 27.11.98  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, uma vez que a solução ag ora apresentada continua a não 
prever arruamentos com perfil, de acordo com a Port aria nº 1182/92 de 22 de 
Dezembro, dado não apresentar passeios. 

Verifica-se que, quer o alargamento da via junto ao  limite Nascente da 
propriedade, quer da via proposta no sentido Nascen te-Poente, são efectuados em 
terrenos que não fazem parte do loteamento. 

Quanto ao Regulamento do Plano Director Municipal, verifica-se que 
continua a não ser cumprida a alínea c) do nº6 do A rtº 59º, pois a área de solo 
impermeabilizado ultrapassa os valores estabelecido s. 

Também a planta síntese não está conforme a alínea c) do Artº 3º do 
Decreto-Regulamentar nº 63/91 de 29 de Novembro, da do que não refere as áreas dos 
equipamentos, espaços verdes e rede viária. A mesma  planta deveria apresentar os 
limites da propriedade, o que não se verifica. 

** 

Nº 0032/12 PROCº. LOT. Nº 24/98 (fl.41) 
 De JOSÉ GASPAR DE OLIVEIRA,  residente na Rua da Mata, 109 - Padrão, 
freguesia de Pousos, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a efeito em 
Canhestro, freguesia de Pousos. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 27.11.98 , 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: 

“Trata-se de um loteamento industrial inserido em e spaços industriais na 
planta de Ordenamento do Plano Director Municipal. 

É constituído por 3 lotes. 
Os acessos à propriedade são efectuados através de um caminho que 

atravessa a mesma confinante a Nascente, sobre a qu al se encontra a decorrer um 
processo de loteamento com o nº 9/98 que teve parec er desfavorável nomeadamente 
devido à falta de acessos adequados e ao não cumpri mento da Portaria nº 1182/92 de 
22.12 relativamente ao perfil dos arruamentos. 

Pelas mesmas razões este loteamento não apresenta c onveniente acesso 
nem arruamento de acordo com aquela Portaria. 

Também não é respeitada a alínea c) do nº6 do Artº 59º do Regulamento do 
PDM, pois a área de solo impermeabilizado ultrapass a os valores estabelecidos. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e e) do nº 2 do artigo 13º 
do Decreto-Lei 448/91, de 19 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto-Lei 
334/95, de 28 de Dezembro.” 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS DOS ARRUAMEN TOS NA 
FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA (9) T – 198/98. 
Nº 0033/12 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do Art.º 48.º do Dec. Lei 
N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 

Apresentaram-se ao concurso as seguintes firmas: 

- JOSÉ CEREJO SANTOS ...................................................... 24.879.700$00 + IVA 

- TERSERRA - Terraplanagens da Serra, Ldª.......................... 20.292.400$00 + IVA 

- MATOS & NEVES, LDA......................................................... 18.765.000$00 + IVA 

- CONSTRUTORA DO LENA, S.A. .......................................... 22.304.088$00 + IVA 

- JOÃO CEREJO DOS SANTOS ............................................. 18.184.500$00 + IVA 

- ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, Ldª ........................... 24.108.450$00 + IVA 

- SCAF - Soc. de Const. Aquino &  Filhos,  Ldª........................ 29.632.056$00 + IVA 

- CMPR - Construções e Obras Públicas, Ldª. ......................... 19.136.000$00 + IVA 

- MANUEL GOMES ANTÓNIO, Ldª. ........................................ 20.927.300$00 + IVA 

- REDEVIAS - Soc. de Const. e Vias, Ldª. ............................... 19.302.700$00 + IVA 

- CONSTRUÇÕES J.J.R. & Filhos, Ldª. ................................... 21.019.700$00 + IVA a) 

- CONSTRUÇÕES - Cunha dos Anjos, Ldª.............................. 19.144.000$00 + IVA 

- NIVIPLANA - Sociedade de Const. e Terraplanagens, Ldª. ... 32.875.500$00 + IVA 

- CIMALHA - Construções da Batalha, Ldª............................... 20.273.600$00 + IVA 

- CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDª. ............................. 17.241.600$00 + IVA 

- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDª. ............................... 18.600.100$00 + IVA 

- MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES.................................. 19.969.200$00 + IVA 

- CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A......................................... 16.691.820$00 + IVA 

- ASIBEL - Sociedade de Construções, Ldª. ............................ 18.755.450$00 + IVA 

tendo sido excluidas a TERSERRA - Terraplanagens da Serra, Ldª e Construções - Cunha dos 
Anjos, Ldª. e as restantes admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente - CONSTRUÇÕES 
PRAGOSA, S.A., pelo valor de 16.691.820$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada 
de 11 de Novembro de 1998. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
manifestar a intenção de adjudicar a empreitada sup ra ao concorrente 
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A., pelo valor de 16.691.820 $00 + IVA conforme a sua 
proposta datada de 11 de Novembro  de 1998 por ser o concorrente que apresentou 
proposta economicamente mais vantajosa para o munic ípio, considerando-se a 
adjudicação efectivada definitivamente caso não haj a reclamações em resultado da 
audiência prévia dos interessados. 

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

** 
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SEMAFORIZAÇÃO DO CRUZAMENTO DA RUA VALE LOBOS – GUI MAROTA, COM A 
RUA DA ASSUNÇÃO (ACESSO A S. ROMÃO) (9) TT -.263/98  
Nº 0034/12 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. 

Apresentou-se ao concurso a seguinte firma: 

- EYSSA – TESIS Tecnologia de Sistemas Electrónicos, S.A. --------------------------- 2.228.710$00 + IVA 

tendo sido admitida. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente EYSSA – TESIS 
Tecnologia de Sistemas Electrónicos, S.A., pelo valor de 2.228.710$00 + IVA, de acordo com a 
sua proposta datada de 19 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 EYSSA – TESIS Tecnologia de Sistemas 
Electrónicos, S.A , pelo valor de 2.228.710$00 + IVA conforme a sua proposta datada de 
19 de Novembro de 1998 por ser o concorrente que ap resentou proposta de mais 
baixo 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.  

** 

EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS EM ARRUAMENTOS NA FR EGUESIA DE 
MACEIRA 9 T – 135/98  
Nº 0035/12 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 2 do Art.º 50.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 ...............................14.112.700$00 + IVA 

- António Emílio Gomes & Filhos, Lda....................................13.898.531$00 + IVA 

- António Domingues & Filhos, Lda ........................................19.920.000$00 + IVA 

- CIVILVIAS - Construções e Vias, Lda ..................................12.407.425$00 + IVA 

- Manuel da Conceição Antunes.............................................17.191.500$00 + IVA 

- Construções António Leal, Lda ............................................14.962.825$00 + IVA 

- Construções - Cunha dos Anjos, Lda...................................14.536.980$00 + IVA 

tendo sido todas admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente - CIVILVIAS - 
Construções e Vias, Lda, pelo valor de 12.407.425$00 + IVA, de acordo com a sua proposta 
corrigida e datada de 16 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 CIVILVIAS - Construções e Vias, Ldª ., pelo 
valor de 12.407.425$00 + IVA conforme a sua propost a datada de 16 de Novembro de 
1998 por ser o concorrente que apresentou proposta de mais baixo preço. 
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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.  

** 

CASA DO VISCONDE DA BARREIRA (9) T – 197/96  
Nº 0036/12 Presente o ofício nº 249, de 23/11/98, da Junta de Freguesia da Barreira, 
solicitando à Câmara uma cópia autenticada do Contrato de Promessa de Compra e Venda 
do imóvel acima referido, bem como uma declaração em como a Câmara Municipal autoriza 
aquela autarquia a usufruir do imóvel para a instalação da sede da Junta e realização de 
actividades culturais a fim de instruir o processo de candidatura ao Programa Comunitário 
LEADER II. 

A Câmara analisou o assunto e de acordo com a infor mação prestada pela 
2ª repartição de Apoio Administrativo ao Departamen to Técnico, delibera, por 
unanimidade: 

1 – Mandar emitir e entregar à Junta de Freguesia d a Barreira uma cópia 
autenticada do contrato de Promessa de compra e ven da do imóvel; 

2 – Mandar emitir declaração em como autoriza a Jun ta de Freguesia da 
Barreira a usufruir do imóvel para o fim de nele in stalar a sua sede e para a prática e 
realização de actividades culturais, por um período  de seis anos, devendo ter em 
atenção que deve respeitar e cumprir integralmente as condições constantes da 
alínea a) do nº 1 e nº 2 da cláusula nº 5 do Contra to de Promessa de Compra e Venda, 
no que diz respeito à execução de obras de reparaçã o, beneficiação e conservação, 
bem como solicitar aos proprietários/promitentes ve ndedores se colocam alguma 
objeção à pretensão da Junta de Freguesia.  

** 

TRÂNSITO – ACIDENTE NA ESTRADA DE MONTE REDONDO AO GROU (9) T – 223/90 
Nº 0037/12 Presente o processo com carta de 10 de Novembro findo, do advogado da 
Câmara Municipal – Dr. Manuel da Fonseca Carreira, solicitando a quantia de Esc. 
1.374.750$00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta 
escudos), de honorários finais do processo que Daniela Plínia Rosa Bento Brites e Filhos, 
moveram contra o Município de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
autorizar o pagamento de honorários referente ao pr ocesso em epígrafe da quantia de 
1.175.000$00 mais IVA no valor de 199.750$00 ao Dr.  Manuel da Fonseca Carreira. 

** 

PARQUES DE SUCATA (9) T – 233/91 

Nº 0038/12 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 
informação da Chefe de Divisão do Ambiente Engª. Manuela Carvalhão. 

 A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base na 
informação prestada, delibera por unanimidade: 

 1- Notificar todos os titulares de depósitos de su cata para que, no prazo de 
30 dias a contar da notificação, procedam ao encerr amento do(s) respectivo(s) 
depósito(s) e à reposição do(s) terreno(s) na situa ção anterior, devendo constar dessa 
notificação que, em caso de incumprimento da mesma,  a Câmara Municipal procederá 
à execução desses trabalhos a expensas do titular. 

 2- Que a Câmara Municipal venha a deliberar quanto  à possibilidade de 
criação de um parque de sucata, conforme previsto n o citado diploma, em terrenos, 
definidos no Plano Director Municipal para esse fim . 
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 Mais delibera que, paralelamente ao processo de no tificações, seja 
realizada uma reunião com todas as entidades com “c ompetências” na matéria, 
nomeadamente, DRAC - Direcção Regional do Ambiente do Centro, Instituto dos 
Resíduos, Inspecção - Geral do Ambiente e entidades  policiais, por forma a analisar, 
em caso de incumprimento das referidas notificações , quais os procedimentos 
conjuntos a desencadear e ainda, eventualmente, o t ipo/condições de exploração do 
parque de sucata a criar. 

** 

CINEMA DE MONTE REAL – CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXP LORAÇÃO (9) T – 
63/85. 
Nº 0039/12 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

“CORTES” - CONVITE E PEDIDO DE APOIO PARA O SAAL/98  (1) 1-2 
Nº 0040/12 Presentes as cartas de 13 de Novembro findo da “CARTES” - Associação de 
Autores das Cortes , convidando para a abertura do SAAL/98 (Salão Artístico de Autores 
Locais) que terá lugar no dia 5 do corrente, pelas 16 horas e solicitando apoio para ajudar a 
custear as despesas com a organização do evento. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade, fazer-se 
representar na sessão de abertura pela Senhora Pres idente. 
 Mais deliberou, de acordo com a alínea i) do nº 1 do artigo 51º, do Decreto-
Lei nº 100/84, de 29 de Março, com as alterações in troduzidas pela Lei nº 18/91, de 12 
de Junho, atribuir um subsidio de 150.000$00 à CART ES, Associação de Autores das 
Cortes. 

** 

LEILÃO GALERIA 57 - ARTE NA RUA - DIA DA CIDADE - E SCOLHA DE INSTITUIÇÕES 
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (1) L20 
Nº 0041/12 No seguimento da deliberação da Câmara de 98.03.11., realiza-se no próximo 
dia 12 do corrente mês o Jantar-Leilão, em que a receita das obras oferecidas revertem para 
instituições de solidariedade do Concelho de Leiria. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, reverter a rec eita do Leilão-Jantar às 
seguintes Instituições de Solidariedade: 

 - Oásis - Org. Apoio Social para Integração Social  
 - Centro de Ocupação Permanente “Os Malmequeres” 
 - Fábrica Da Igreja Paroquial da Freguesia de Leir ia 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 
Nº 0042/12 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a dois de Dezembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidade de 538.156.779$50 sendo de Operações 
Orçamentais 490.081.172$50 e de Operações de Tesouraria 48.075.607$00. 

** 
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PONTO NÚMERO SETE 

PUBLICIDADE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INSPEC ÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO.  (3)24-16(142) 
Nº 0043/12 Presente o pedido do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das 
Condições de Trabalho , com sede em Praça de Alvalade, 1 , Lisboa, solicitando 
autorização para colocação de uma placa luminosa, na sua Delegação, sita em Rua Dr. 
Egas Moniz, Bloco 4, Leiria. 

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

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - FIRMA SANTOS & RODRIGUES,  LDA. (3)24-16  
Nº 0044/12 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento Nº 13/96, no valor de 6.050$oo, da 
Firma Santos & Rodrigues, Lda., com sede na Praça Rodrigues Lobo, 38, em Leiria, 
proveniente de Ocupação da Via Pública, com toldo. 

 A Câmara face à informação dos Serviços de Fiscali zação, deliberou, por 
unanimidade, anular a certidão de dívida. 

** 

PUBLICIDADE - FIRMA LUBRIGAZ, LDA. (3)24-15(124) 
Nº 0045/12 Presente o pedido da Firma Lubrigaz, Lda ., com sede na Rua Capitão 
Mouzinho de Albuquerque, 38/42, em Leiria, solicitando autorização para instalação dum 
reclamo luminoso, sito no mesmo local da sede. 

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

** 

PUBLICIDADE - MANUEL DE JESUS SOUSA (3)24-16(134) 
Nº 0046/12 Presente o pedido de Manuel de Jesus Sousa , residente na Rua dos Olivais, Nº 
4, Pinheiros - Marrazes, solicitando autorização para colocação duma seta publicitária, sita 
em Estrada das Moitas Altas - Marrazes. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o r equerente nos termos 
dos artºs 100º e 101º do Código de Procedimento Adm inistrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei 442/91 de 15 de Novembro, com as altera ções introduzidas pelo Decreto-
Lei 6/96 de 31 de Janeiro, da intenção da Câmara de  indeferir a pretensão, de acordo 
com o parecer emitido pelo Departamento de Urbanism o, que deve ser transmitido ao 
requerente. 

** 

PUBLICIDADE - JUN LI - (RESTAURANTE CHINÊS KUO CANG ) (3)24-16(128) 
Nº 0047/12 Presente o pedido de JUN LI , residente em Avenida Nossa Senhora de Fátima, 
Nº 58 - Leiria, solicitando autorização para colocação dum reclamo luminoso, sito na 
Avenida Nossa Senhora de Fátima, Nº 58 - Leiria (Restaurante Chinês Kuo Cang). 

 A Câmara, deliberou, por unanimidade, face aos par eceres emitidos, deferir 
a pretensão. 

** 
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PUBLICIDADE - MANUEL DE JESUS SOUSA (3)24-16(133)  
Nº 0048/12 Presente o pedido de Manuel de Jesus Sousa , residente na Rua dos Olivais, Nº 
4, Pinheiros - Marrazes, solicitando autorização para colocação de duas setas publicitárias, 
sitas na Estrada Municipal, 533 - Esqº. e Dtº. - Marrazes. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o r equerente nos termos 
dos artºs 100º e 101º do Código de Procedimento Adm inistrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei 442/91 de 15 de Novembro, com as altera ções introduzidas pelo Decreto-
Lei 6/96 de 31 de Janeiro, da intenção da Câmara de  indeferir a pretensão, de acordo 
com o parecer emitido pelo Departamento de Urbanism o, que deve ser transmitido ao 
requerente. 

** 

PUBLICIDADE - FIRMA RECHEIO CASH & CARRY, S.A. (3)2 4-16(143) 
Nº 0049/12 Presente o pedido da Firma Recheio Cash & Carry, S.A ., com sede na Rua 
Tierno Galvan Torre, Nº 3, 9º Piso, Letra J - Lisboa, solicitando autorização para colocação 
de publicidade na fachada das suas instalações, sitas em Rua D. Carlos I, Rego D´Água - 
Marrazes. 

 A Câmara, deliberou, por unanimidade, face aos par eceres emitidos, deferir 
a pretensão. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3)24-20 (72)  
Nº 0050/12 Presente o requerimento de Manuel Pereira de Oliveira , residente na Travessa 
da Paz, 14 - 1º Leiria, solicitando Licença Acidental de Recinto para um espectáculo de 
Música ao vivo, sito no Largo Cândido dos Reis, A, Leiria, para os dias 2, 3, 9, 10, 16 e 
17/12/98. 

 A Câmara, deliberou, por unanimidade, autorizar: 

 1- A Realização dos referidos espectáculos, devend o para o efeito pagar a 
taxa relativa ao licenciamento, na importância de 5 .505$00, devendo o seu 
encerramento efectuar-se até às 24 horas, nos dias correspondentes a Domingos e 
dias de semana e até às 2 horas às Sextas e Sábados , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto no Largo Cândido do s Reis até à Rua Pinheiro 
Chagas, na Travessa da Rua da Paz, na Travessa do V iana, na Rua João de Deus e na 
Rua Grão Vasco áreas junto ao Terreiro até ao Gavet o, na Rua Barão de Viamonte até 
à Rua Mestre de Avis e na Rua D. Afonso Henriques a té à Padre António. 
 2- Solicitar à STL a facturação autónoma da limpez a desta área para ser 
cobrada ao requerente. 
 3- Comunicar ao Governo Civil. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3)24-20 (67) 
Nº 0051/12 Presente o requerimento de Maria de Jesus Ramalho Marques Ribeiro , 
residente em Rua D. Sancho I, Nº 7, 2º, Leiria, solicitando Licença Acidental de Recinto para 
um espectáculo de Música ao Vivo, no “ADRO-BAR”, sito na Rua D. Sancho I, Nº 7, 1º 
Esquerdo, Leiria, para os dias 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31/12/98. 

 A Câmara, deliberou, por unanimidade, autorizar: 

 1- A realização dos referidos espectáculos, devend o para o efeito pagar a 
taxa relativa ao licenciamento, na importância de 5 .505$00, devendo o seu 
encerramento efectuar-se até às 24 horas, nos dias correspondentes a Domingos e 
dias de semana e até às 2 horas às Sextas e Sábados , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto na Rua D. Sancho I.  
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 2- Solicitar à STL a facturação autónoma da limpez a desta área para ser 
cobrada ao requerente. 
 3- Comunicar ao Governo Civil. 

** 

LICENÇA ITINERANTE DE RECINTO (3)24-20 (73) 
Nº 0052/12 Presente o requerimento de Guilherme Cardinali , residente em Travessa do 
Moinho Velho - Malveira, solicitando Licença Itinerante de Recinto para realização do Circo 
Soledad Cardinali, no Largo da Feira Anual, para os dias 27/11 a 08/12, inclusivé. 

 A Câmara, deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do referido 
circo, devendo para o efeito pagar a taxa relativa ao licenciamento de recinto, na 
importância de 5.505$00. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PESSOAL - ADMISSÃO DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA , PARA PRESTAREM 
SERVIÇO NOS JARDINS DE INFÂNCIA, DA REDE PÚBLICA, D O CONCELHO DE 
LEIRIA. 

Nº 0053/12 Presente a Acta nº 24/98-D relativa à classificação atribuida aos candidatos aos 
lugares em epígrafe. 

 A Câmara, considerando a necessidade urgente de dot ar os jardins de 
infância de Arnal, Barreira, Leiria, Loureira, Oute iro da Fonte, Stª Eufêmea, Soutocico, 
com uma Auxiliar de Acção Educativa. 

- Considerando a indisponibilidade de colocar pesso al da câmara nos 
referidos jardins de infância; 

- Considerando que foi publicitada a oferta de empr ego no “diário de 
Leiria” de 98-11-15 e “Jornal de Leiria” de 98-11-1 6. 

- A Câmara deliberou, precedendo de escrutínio secr eto e por 
unanimidade: 

1º Homologar a acta classificativa elaborada pelo r espectivo júri de 
selecção, transcrevendo-se a lista de classificação  final. 

1º - Edite Maria de Sousa Mira 
2º - Maria Irene Moreira Gaspar 
3º - Maria de Fátima Oliveira Repolho 
4º - Irene Pereira Morgado 
5º - Maria da Conceição Carreira de Oliveira Campon ês 
6º - Patrícia Alexandra Baptista Fernandes Monteiro  
7º - Cláudia Cristina Moreira Pedro Inês 
8º - Dina Maria Pereira Antunes Ligeiro 
9º - Sandra Cristina Gomes Amado 

10º - Lígia Margarida Carreira Dinis 
11º - Maria Irene Dinis Pereira Brites 
12º - Maria Susete Dias Da Silva 
13º - Silvia Maria Da Silva Veríssimo Pedrosa 
14º - Otilia Rodrigues Bispo 
15º - Maria Fernanda Ferreira Lopes Antunes 
16º - Olga Maria Da Costa Quitério Crespo 
17º - Luisa Nunes Madeira Da Silva 
18º - Maria Da Luz Duarte Cordeiro 
19º- Hélia Sofia Domingues Patrício 
20º - Maria De Fátima Fazendeiro Lopes 
21º - Silvia Sofia Gaspar Pedrosa 
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22º - Sara Marisa Domingues Gaspar Ferreira 
23º - Vânia Sofia Franco Vieira 
24º - Maria Da Luz Santos Ferreira Lopes 
25º - Maria Da Trindade Gregório Pereira 
26º - Maria Madalena Costa Ferreira Marques 
27º - Maria Adelaide Pedrosa De Sousa 
28º - Maria Fernanda Antunes Dos Santos 
29º - Maria Clara Ferreira De Sousa Lopes 
30º - Ana Paula Jordão Pinheiro 
31º - Maria Dos Anjos Pereira Lopes De Almeida 
32º - Aldina Maria Dos Santos Gonçalves 
33º - Ana Bela Santos Pereira 
34º - Carla Maria Da Encarnação João 
35º - Leonilde Domingues Alves Pereira Alves 
36º - Maria De Fátima Marques Da Silva Vieira 
37º - Maria Do Rosário Dos Prazeres Pereira Da Silv a Ferreira 

2º Admitir, desde já, com Contrato de Trabalho a Te rmo Certo, os 7 
primeiros classificados, Auxiliares de Acção Educat iva, para prestarem serviço nos 
Jardins de Infância abaixo discriminados, com efeit os a 7 de Dezembro do Ano em 
Curso até 31 de Julho de Mil Novecentos e Noventa e  Nove, à excepção da candidata 
nº 5 que iniciará o contrato a 7 de Fevereiro de Mi l Novecentos e Noventa e Nove ao 
abrigo da alínea d) do nº 2 do artº 18º do Decreto- Lei nº 427/89, de 7 de Dezembro, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 218/9 8, de 17 de Julho, aplicado á 
Administração Local pelo Decreto-Lei nº 409/91, de 17 de Outubro por urgente 
conveniência de serviço, com a categoria de Auxilia r de Acção Educativa, a serem 
remunerados pelo Escalão 1, Índice 120, a que corre sponde o vencimento de 
66.400$00. 

Nome                                                                            Lugar                                    Freguesia  
Edite Maria De Sousa Mira Outeiro Da Fonte Carvide 
Maria Irene Moreira Gaspar Leiria Leiria 
Maria De Fátima Oliveira Repolho Loureira Stª Catar ina da Serra 
Irene Pereira Morgado Arnal Maceira 
Maria Da Conceição Carreira De Oliveira Camponês So utocico Arrabal 
Patrícia Alexandra Baptista Fernandes Monteiro Barr eira Barreira 
Cláudia Cristina Moreira Pedro Inês Stª Eufêmea Stª  Eufêmea 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE UM ANO PARA  PERITAGENS DE 
VEÍCULOS DANIFICADOS EM CONSEQUÊNCIA DO MAU ESTADO DAS VIAS 
MUNICIPAIS OU OUTRAS CAUSAS (7)  
Nº 0054/12 Na sequência do Concurso limitado sem apresentação de candidaturas n.º 
33/98, aberto nos termos da alínea c), do n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 
de Março com a alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, para a aquisição supra, 
foi presente respectivo processo acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e do 
Relatório da Comissão de Análise de Propostas. 

 Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

 - A. Medina - Prestação de Serviços, Lda  15.000$00/cada peritagem 
+ I.V.A. 

 - António Manuel Perdigão Faria: 

 a) 9.000$00 por processo referente a honorários + IVA 
 b) 45$00 por quilometro + IVA 
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 c) 175$00 por cada foto + IVA 

 Tendo todas sido admitidas. 

 Propõe-se a adjudicação da presente prestação de serviço para peritagens de 
veículos danificados, à firma A. Medina - Prestação de Serviço, Lda, pelo valor da sua 
proposta no montante de 15.000$00 + I.V.A. por cada peritagem, estando neste preço 
incluído honorários, despesas de deslocação, refeições, fotografias digitalizadas e 
portagens. 

 A Câmara Municipal, depois de analisar o relatório  da Comissão de Análise 
de Propostas e não concordando com o mesmo, deliber ou, por unanimidade, 
adjudicar a presente prestação de serviço para peri tagens de veículos danificados, a 
António Manuel Perdigão Faria pelo valor da sua pro posta no montante de 9.000$00 + 
I.V.A. por cada peritagem, referente a honorários, mais 45$00 + IVA por quilómetro e 
175$00 + IVA por cada foto, por o único critério de  adjudicação em que se consideram 
relevantes as diferenças entre as propostas - no do  preço - ser mais vantajosa a 
proposta do concorrente António Manuel Perdigão Far ia. 
 
 
 
 
 
 Esta deliberação torna-se eficaz após o período de audiência prévia e sem 
que haja reclamação ou recurso . 

** 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS (7)  
Nº 0055/12 Nos termos do nº 1 do artº. 33º do Decre to-Lei nº 55/95, de 29 de Março a 
Câmara delibera aderir ao Contrato Público de Aprov isionamento nº 711789, de 
97.02.28, entre a Direcção-Geral do Património do E stado e a Shell Portuguesa, Ldª., 
para fornecimento de combustíveis Líquidos às viatu ras da Câmara Municipal de 
Leiria, com as seguintes condições: 

 1- Recurso ao cartão-frota Shell 
 2- Desconto de 10$00/Litro sobre o preço da tabela  praticada para a 

venda ao público 
 3- Facturação mensal, ao dia 15 
 4- Pagamentos das facturas a 30 dias. 

 Submeter, nos termos do nº 2 do artº. 33º do Decre to-Lei nº 55/95, de 29 de 
Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto- Lei nº 80/96, de 21 de Junho, esta 
adjudicação a parecer da Direcção Geral do Patrimón io do Estado. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - RE FEITÓRIO (8) 15-4 
Nº 0056/12 Presente o ofício nº 1026/98 da ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA 
DA SERRA, datado de 98.11.03, acompanhado do balancete das refeições do mês de 
Outubro/98, no montante de 204.515$00. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir pa ra a Escola Básica 1,2,3 
de Santa Catarina da Serra a verba de 204.515$00 re lativa ao fornecimento das 
refeições dos alunos do 1º ciclo. 

** 
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ESCOLA E.B. 2º E 3º CICLOS DE MACEIRA - PEDIDO DE C EDÊNCIA GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML (8) 18-4  
Nº 0057/12 Presente o ofício Nº 2186/98 da ESCOLA E.B. 2º E 3º CICLOS DE MACEIRA , 
datado de 98.11.11, solicitando a cedência gratuita dos autocarros desta autarquia nos dias 
19, 20, 22, 27 e 29 de Outubro e 2 de Novembro/98. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datados de 16.10.98  e 13.11.98 que autorizaram as 
cedências e isentar o pagamento da quilometragem do  autocarro, ficando a encargo 
do requerente o pagamento de trabalho extraordinári o ao motorista. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES - PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DOS 
AUTOCARROS DA CML (8) 18-4  
Nº 0058/12 Presente o ofício Nº 162/04 da JUNTA DE FREGUESIA DE MILAGRES , datado 
de 98.10.21, solicitando a cedência gratuita dos autocarros desta autarquia no dia 98.07.29, 
para um passeio de idosos daquela freguesia. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura, datados de 17 e 19 de Junho/98 que autorizaram as 
cedências e isentar o pagamento da quilometragem do  autocarro, ficando a encargo 
do requerente o pagamento de trabalho extraordinári o ao motorista . 

** 

SEGURO DE MATERIAL ESCOLAR - INDEMNIZAÇÃO POR FURTO  NO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE REIXIDA (8) 45-2  
Nº 0059/12 Presente o recibo nº 231.15.074060 da COMPANHIA DE SEGUROS 
EUROPEIA, no valor de 42.922$00, referente à indemnização de um televisor e de um 
vídeo, furtados no Jardim de Infância de Reixida. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani midade, transferir a 
verba de 42.922$00, para a Delegação Escolar de Lei ria, a fim de proceder à 
indemnização por furto, do Jardim de Infância de Re ixida. 

** 

SEGURO DE MATERIAL ESCOLAR - INDEMNIZAÇÃO POR FURTO  NA ESCOLA DO 1º 
CEB DE LEIRIA Nº 7 - CAPUCHOS (8) 45-2  
Nº 0060/12 Presente o recibo nº 231.15.073901 da COMPANHIA DE SEGUROS 
EUROPEIA, no valor de 30.000$00, referente à indemnização de um rádio gravador e de 
uma máquina fotográfica, furtados na Escola do 1º CEB de Leiria nº 7 - Capuchos. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani midade, transferir a 
verba de 30.000$00, para a Delegação Escolar de Lei ria, a fim de proceder à 
indemnização por furto, da Escola do 1º C.E.B. de L eiria Nº 7 - Capuchos. 

** 

SEGURO DE MATERIAL ESCOLAR - INDEMNIZAÇÃO POR FURTO  NA ESCOLA DO 1º 
CEB DE BIDOEIRA DE CIMA (8) 45-2  
Nº 0061/12 Presente o recibo nº 231.15.073882 da COMPANHIA DE SEGUROS 
EUROPEIA, no valor de 274.017$00, referente à indemnização de um computador e de uma 
impressora, furtados na Escola do 1º CEB de Bidoeira de Cima. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani midade, transferir a 
verba de 274.017$00, para a Delegação Escolar de Le iria, a fim de proceder à 
indemnização por furto, da Escola do 1º CEB de Bido eira de Cima.  
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PONTO NÚMERO ONZE 

PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE MACEIRA (2) 51 
Nº 0062/12 Presente os ofícios nºs 315/98 e 365/98 de 98.08.24 e 98.10.12 da Junta de 
Freguesia de Maceira. 
  A realização de investimentos em matéria de equipamento rural e urbano - 
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. 
 No entanto, para maior eficácia e eficiência na ampliação dos recursos, porque 
se presume que assim resulte benefício para o interesse comum, é uso no Município de 
Leiria estabelecer parcerias com as Juntas de Freguesia e delegar-lhes desse modo e 
nalguns casos de pequena complexidade técnica e administrativa, algumas competências 
nesta matéria, nalguns casos pontuais analisados individualmente, atribuindo-lhes a Câmara 
Municipal os respectivos meios financeiros e, por vezes, também técnicos, de acordo com o 
investimento concreto. 
 Assim, para a ampliação do cemitério supracitado, a Junta de Freguesia de 
Maceira apresentou vários orçamentos, solicitando a respectiva transferência 

 A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o su perior interesse público 
delibera por unanimidade transferir para a Junta de  Freguesia de Maceira a 
importância de 3.000.000$00 para as obras de amplia ção do cemitério. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PEDIDO DE APOIO - CLUBE BASQUETEBOL DE LEIRIA (1) 4 8 
Nº 0063/12 Presente o ofício com a refª. TNCBL-CML 1/98, datado de 98.11.06., solicitando 
apoio financeiro-logístico (alojamento, alimentação e transportes dentro da cidade), para o I 
Torneio Internacional de Natal “Cidade de Leiria” Especial Formação em Basquetebol, que 
se destina ao escalão de Juniores B masculinos, a realizar nos dias 19 e 20 de Dezembro. 
 Propõe o Senhor Vereador do Desporto a cedência gratuita do transporte 
necessário para o dia 20 de Dezembro e o suporte das refeições e alojamento até um 
máximo de 200.000$00. 

 A Câmara analisado o assunto, delibera, por unanim idade atribuir um 
subsídio ao Clube de Basquetebol de Leiria, de acor do com a alínea i) do nº. 1 do 
artigo 51º do Decreto-Lei nº 100/84, com as alteraç ões introduzidas pela Lei nº 18/91, 
de 12 de Junho, no valor de 200.000$00. 

** 

CARTÃO JOVEM (1) 13-5 
Nº 0064/12 Presente a seguinte solicitação do Técnico da Juventude Daniel Vieira Pereira: 

“ CARTÃO JOVEM “ 
 O “Cartão Jovem” constitui um documento de grande utilidade para todos quanto 
o possuem. É, sem dúvida, uma ferramenta que proporciona à juventude facilidades 
relativamente à aquisição de bens e serviços imprescindíveis à sua vivência diária. 
 Sendo uma iniciativa patrocinada pelo Conselho da Europa e gerida, em 
Portugal, pela Movijovem, entendeu esta Instituição apelar à C.M. de Leiria no sentido de, à 
semelhança de cerca de 50 outras Câmaras Municipais, esta autarquia conceder melhores 
condições de fruição no acesso a infra-estruturas que estejam sob a alçada desta edilidade. 
 O objectivo seria proporcionar a todos os jovens dos 12 aos 25 anos descontos 
aquando da entrada em recintos geridos pela Câmara, de entre os quais destacamos os 
seguintes: 
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Recintos / Instituições 

 

Preços  
Actuais 

 
Desconto Proposto 

 
Castelo de Leiria 140$00 50% * 

Museu - 50% * 
Piscina Municipal 200$00 25% ** 

Parque de Campismo Ver anexo 20% *** 

 Caso o executivo Municipal aprove esta iniciativa, os dados acima enunciados 
deverão ser remetidos à Movijovem de forma a que se proceda à publicação nos Guias de 
Vantagens do Cartão Jovem de 1999. 
 O protocolo entre ambas as partes terá a duração de 1 ano, renovável ou não 
após esse período. 
 * O Ingresso para o Castelo incluirá a entrada para o Museu, quando aberto 
 ** Púbico em geral 
 ***Apenas válido para a rubrica “por noite e por pessoa”, não incluindo tipos de 
alojamento (tendas, caravanas, etc).” 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a pro posta à aprovação da 
Assembleia Municipal. 

** 

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

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

- ARQUIVO MUNICIPAL - CANDIDATURA AO PARAM 
- INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DE QUIOSQUE - TV CABO MONDE GO S.A. 
- PEDIDO DE APOIO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE LEIRIA 
- JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES - ESCLARECIMENTO 
- ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS T 108/82 
- INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE - PROGRAMA JOVEN S 

CARENCIADOS PARA A EXPO’98 

** 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PARQUE DE CAMPISMO DA P RAIA DO 
PEDROGÃO 
Nº 0065/12 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA  foram 
apresentadas as propostas de alteração ao referido regulamento. 

 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, agendar este 
assunto para a próxima reunião. 

** 

ARQUIVO MUNICIPAL - CANDIDATURA AO PARAM 
Nº 0066/12 O Senhor Vereador DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO , informou 
que tendo sido feita a candidatura ao P.A.5 do Programa  Apoio à rede de Arquivos 
Municipais, foi posteriormente solicitada pela Torre do Tomblo  informação acerca da 
deliberação da Câmara sobre este processo. 
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 A Câmara delibera, por unanimidade, reafirmar a sua  candidatura para a 
aquisição de equipamentos para a instalação do Arqu ivo Histórico Municipal na 
Biblioteca Municipal. Tratando-se de uma situação t ransitória, com as condições 
exigidas pelo regulamento, e a Câmara Municipal de Leiria perspectiva a instalação 
definitiva em edifício próprio, cuja candidatura es tá já em programação. 

** 

INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DE QUIOSQUE - TV CABO MONDEGO  S.A. (3) 24-15 
Nº 0067/12 Presente o ofício datado de 98.11.16., da firma TV CABO MONDEGO S.A. , 
solicitando a instalação temporária de um quiosque no período de 98.11.23 a 99.01.08 com 
o objectivo de promover e comercializar o serviço prestado por esta empresa 

 A Câmara, delibera, por unanimidade deferir a pret ensão, estando sujeita 
ao pagamento de taxas pela ocupação da via pública e pela publicidade. 

** 

PEDIDO DE APOIO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DE LE IRIA (1) 48 
Nº 0068/12 Presente o ofício datado de 98.11.12 da ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
DE LEIRIA , solicitando apoio para  a realização de uma festa de Natal para as crianças e 
jovens de Leiria mais carênciados. 

 A Câmara delibera, por unanimidade atribuir um sub sídio à Associação de 
Solidariedade de Leiria, 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, no valor 
de 200.000$00. 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES - ESCLARECIMENTO (8)  18-4 
Nº 0069/12 Na sequência da proposta nº 0185/10 apresentada pelos Senhores Vereadores, 
do Partido Socialista na reunião de Câmara de 98.10.21., a Câmara deliberou mandar 
averiguar a fundamento das acusações, a fim de proceder conforme a conclusão. 
 Lavadas a cabo as respectivas averiguações, concluiu-se o seguinte: 

 - A Junta de Freguesia de Marrazes solicitou à CML a cedência gratuita de um 
autocarro para organizar um passeio para os idosos da freguesia a levar a efeito no dia 3 de 
Setembro de 1998. O mesmo foi cedido, tendo-se realizado o passeio sem qualquer tipo de 
encargo para os participantes. 
 A responsabilidade total da organização deste passeio coube à Junta de 
Freguesia de Marrazes. 

 - A Junta de Freguesia de Marrazes solicitou à CML a cedência de um 
autocarro para organização de passeio a levar a efeito no dia 16 de Agosto de 98. 
 Pela exposição apresentada pelo Sr. Presidente da Junta, concluiu-se tratar-se 
de uma cedência, a exemplo do efectuado no ano anterior, destinada a por sua vez ser 
cedida ao Sr. Luís Fonseca, motorista da CM Leiria, no sentido de organizar um passeio 
para a população que habita o Bairro das Almuinhas (Bairro Social da CML). 
 O mesmo foi cedido pela CML, com custos, sempre no pressuposto de que se 
tratava de uma cedência para uso efectivo da Junta de Freguesia de Marrazes. 
 Contactado o Sr. Luís Fonseca, o mesmo informou ser verdade a solicitação à 
Junta bem como a organização do referido passeio o qual comportou os seguintes custos: 

 - 38.790$00 de Km pagos à CML * 

 - 22.400$00 de Horas pagas directamente ao Motorista * 
- - 4.000$00 Refeições do motorista  
 TOTAL  65.190$00 

* Apresentados respectivos documentos comprovativos do pagamento. 
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 Cada excursionista pagou 2.500$00 o que perfez uma receita de 37 x 2.500$00 
= 92.500$00. 
 Verificou-se assim um “Superavit” que se encontra na posse da organização de 
27.310$00 a qual se destina à realização de novo passeio a levar a efeito para o ano. 
 Em Conclusão: 
 1- A Junta de Freguesia de Marrazes não organizou qualquer excursão com fins 
lucrativos. O passeio organizado foi totalmente gratuito para os utilizadores, sendo até de 
louvar a iniciativa. 
 Não se verificou assim qualquer ausência de transparência na gestão 
autárquica, quer do município quer da freguesia. 

 2- Houve efectivamente uma cedência com custos a pedido da Junta de 
Freguesia cuja finalidade foi a organização de passeio por terceiros, conforme explicação 
dada. 
 De notar que a intervenção da Junta neste pedido foi feita em analogia com uma 
situação ocorrida no ano anterior. 

 A Câmara tomou conhecimento do resultado das averi guações levadas a 
efeito pela Senhora Presidente. 

** 

ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS - (9) T 108/82 
Nº 0070/12 Pelo Senhor Vereador ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA  foi presente 
uma informação onde solicita a nomeação de uma comissão para a negociação da 
elaboração do projecto das infraestruturas da Zona Industrial da Cova das Faias 

 A Câmara, delibera por unanimidade, nomear o Senhor  Vereador Eng. 
Pedro Faria, Arq. Cristina Gil e Arq. José Raposo P ires para compor a comissão para 
a negociação da elaboração do projecto das infraest ruturas da Zona Industrial da 
Cova das Faias. 

** 
INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE - PROGRAMA JOVENS CARENCIADOS 
PARA A EXPO’98 (1) 48 
Nº 0071/12 Presente o ofício nº 90 datado de 98.11.10. do INSTITUTO PORTUGUÊS DA 
JUVENTUDE a informar da realização de um convívio de Natal para o dia 19 de Dezembro, 
a remeter ficha de inscrição e a solicitar a cedência gratuita do autocarro para o transporte 
dos jovens que participarem no programa jovens carenciados para a Expo’98 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade ceder 
gratuitamente o autocarro. 

** 
ENCERRAMENTO DA ACTA 
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezassete horas e dez 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 dois e 
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 

___________________________ 


