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ACTA Nº 44 
Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro 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: 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; por parte do Departamento de Planeamento a ARQTª. 
MARIA CRISTINA MIGUENS GIL. 

** 

 Por motivos devidamente justificados o Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE 
CASTRO, não pode estar presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.11.18, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

** 
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PONTO NÚMERO UM 

- PLANO DE URBANIZAÇÃO - PRAIA DO PEDROGÃO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ACESSOS Á A.E. 1 - VIA DE PENETRAÇÃO LEIRIA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

1387/93 ALZIRA DE JESUS FILIPE MONTEIRO 
1890/95 PARDAL & RAMOS, LDª. 

234/96 HABILENA - CONST. V. IMOB., LDª. 
621/96 ESPAÇO 2010 - IMOBILIÁRIA, LDª. 

1263/96 ALBERTINO DO CARMO MOREIRA LIMA 
51/98 HECLARO - COMPRA VENDA PROPRIEDADES, LDª. 

515/98 JOSÉ DA MOTA MARQUES 
661/98 JOSÉ LUÍS RODRIGUES PEREIRA 
758/98 DIONÍSIA DE SÃO JOSÉ PEREIRA SANTOS 
850/98 JORGE MANUEL HENRIQUES OLIVEIRA E OUTRA 
851/98 JORGE MANUEL HENRIQUES OLIVEIRA E OUTRA 
871/98 ANTÓNIO TEIXEIRA ROSA ANTUNES 
916/98 MÁRIO PEDRO DA COSTA JORDÃO 

1001/98 JOAQUIM DE JESUS DURO 
1182/98 COSTA GAMEIRO & FILHOS, LDª. 
1198/98 E.A.L. - EXPLORAÇÃO DO CENTRO, LDª. 
1211/98 DAVID OLIVEIRA GONÇALVES 
1336/98 LUSODOMUS - EMP. IMOB., S.A. 
1337/98 LUSODOMOS - EMP. IMOB., S.A. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº.: 

168/98 JOSÉ PEREIRA DA ROSA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

25/90 JOSÉ PAULO DA COSTA CASEIRO E OUTRA 
2/95 AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS, LDª. 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 32/98 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA E.B. DO 
1º CICLO DE POUSOS Nº 1 - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 
E A MENOS 

T 103/98 CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS 
(MARRAZES) - MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 219/97 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL - 2ª FASE 
- MINUTA DE CONTRATO PARA APROVAÇÃO 

T 274/94 ALARGAMENTO DA ESTRADA ENTRE O BARRACÃO E A BAJOUCA - 3º 
TROÇO (DA E.N. 1 BARRACÃO À BIDOEIRA DE CIMA) - AUTO DE 
MEDIÇÃO Nº 6 NO VALOR DE 15.487.500$00, PARA APROVAÇÃO 

T 23/98 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS DO 1º 
CICLO DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (MARRAZES), PARCEIROS, 
MARINHEIROS (MARRAZES) - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 02 NO VALOR DE 
11.515.429$00, PARA APROVAÇÃO 
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PONTO NÚMERO SETE 

- COMPARÊNCIA DE DECLARANTES EM PROCESSOS DE INQUÉRITO 
- QUEDA DE UMA ÁRVORE ORNAMENTAL NA RUA DR. NUNO ÁLVARES PEREIRA , 

LEIRIA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ESTRAGOS EM DUAS VIATURAS 

PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ALTERAÇÃO DOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS EM ÉPOCA 
NATALÍCIA 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - WILMAN RODRIGUES DOS SANTOS 
- PUBLICIDADE - PLACOMAT - SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS E ISOLANTES, LDª. 
- PUBLICIDADE - TROCOCARRINHO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDª. 
- PUBLICIDADE - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÃO 
- INSALUBRIDADE - EXISTÊNCIA DE TRÊS CÃES NA RUA DO CRUZEIRO - 

PARCEIROS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- CONCURSO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 

PONTO NÚMERO ONZE 
- AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA EQUIPADA COM SISTEMA DE RECOLHA DE 

CONTENTORES DE LIXO - PROCESSO Nº 132/91 
- AQUISIÇÃO POR LOTES DE 4 VIATURAS LIGEIRAS DE DOIS LUGARES A GASÓLEO  

- CONCURSO Nº 29/98 
- RECTIFICAÇÃO - VÁRIAS OBRAS DE LITERATURA INFANTIL PARA O SERVIÇO DE 

EMPRÉSTIMOS DA BIBLIOTECA 

PONTO NÚMERO DOZE 
- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 269 DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
- ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS - REFEITÓRIO 
- ORFEÃO DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO 
- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 

DO AUTOCARRO DE 55 LUGARES 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ANÁLISE DO PROJECTO GLOBAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROCOM 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES 
- CEDÊNCIA DO EX-MERCADO SANTANA 
- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- PROJECTO DE FORMAÇÃO (ÁREA DO DESPORTO) 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- P.D.M. 

** 
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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

Nº 0212/11 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA foi apresentada a seguinte 
questão: 

 Pretende saber se no caso da Telepizza está tudo regularizado, nomeadamente 
os estacionamentos para que se possa licenciar. 

 O Senhor Director do D.O.P. Eng. Costa informou que ainda não deu tempo para 
avaliar, porque entregaram diversos requerimentos que precisam analisar e informar. 

 A Senhora Presidente informou ainda que os Processos de Contra-Ordenação 
estão a decorrer. 

** 

Nº 0213/11 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as 
seguintes questões: 

 1º Na nova solução semafórica do cruzamento junto à Câmara aumentou o 
perigo para os peões  
 Pretende saber se não se pode melhorar  

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho afirmou que a actual solução já 
existe noutros pontos da cidade e em muitos pontos do país. A solução adoptada pretende 
optimizar os tempos. 

 2º Pretende saber se a  Lusitaniagás tem algum entendimento com a Câmara 
em relação aos buracos e valas que abrem nas Ruas sem aviso prévio e sem alternativas, 
pois algumas já se encontram abertas há mais de quinze dias. 

 O Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho, informou que a firma não faz nada 
sem dar conhecimento e que têm que repor tudo como estava, conforme Caderno de 
Encargos. 

** 

Nº 0214/11 Pela Senhora PRESIDENTE foram apresentadas as seguintes questões: 

 1º Pôs à consideração da Câmara a tolerância de ponto de 50% no dia 30 de 
Novembro e 50% no dia 7 de Dezembro respectivamente: 

 A Câmara concordou. 

 2º Foi informada pelo Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território que já foi dado despacho a constituição da equipa técnica para acompanhamento 
da revisão do P.D.M. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

PLANO DE URBANIZAÇÃO - PRAIA DO PEDROGÃO 

Nº 0215/11 O Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Coimbrão teceu algumas 
considerações acerca do Plano de Urbanização onde solicitava que o Plano devia 
contemplar uma zona de baixa densidade para construção de moradias com o objectivo de 
fixarem pessoas todo o ano e não só nos meses de Julho e Agosto. 
 Estando dependente do Plano, para a Rede-Viária pediu urgência. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani midade, remeter o 
Plano de Urbanização da Praia do Pedrogão para pare cer das seguintes entidades: 

 - C.E.N.E.L. 
 - Instituto Florestal. 
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 - Delegação Regional do Centro do Ministério da Ec onomia. 
 - Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturai s do Centro - 

DRARNC 
 - Instituto do Desporto - INDESP 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

ACESSOS À A.E. 1 - VIA DE PENETRAÇÃO LEIRIA (9) 

Nº 0216/11 A Senhora Presidente deu conta da última reunião com a J.A.E. e apresentou a 
mais recente solução proposta por esta e a nova proposta apresentada pela Câmara, tendo 
a J.A.E. ficado de dar uma resposta dentro de 15 dias, sendo urgente uma tomada de 
posição da Câmara. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanim idade aguardar a 
resposta da J.A.E.  

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0217/11 PROCº Nº 1387/93 - (FL - 112) 
De ALZIRA DE JESUS FILIPE MONTEIRO, residente na Avª. Heróis de Angola, 

nº 8 - 2º Dtº. Em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar a efeito 
num bloco misto situado na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco misto acima referido, condicionado ao seguint e: 

1º Ao parecer da Direcção Regional de Educação do C entro (do qual 
deverá ser dado conhecimento à requerente); 

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

face ao restante terreno a ceder ao domínio público ; 
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 0218/11 PROCº Nº 1890/95 - (FL - 392) 
De PARDAL & RAMOS LDª., com sede em Cova das Faias, Lote 2 r/c, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar a efeito 
num bloco habitacional situado na Rua Padre José Silva e Sousa, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/98, 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: 
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- Não respeitar o artigo 67º do Regulamento do Plan o Director Municipal 
(estacionamentos); 

- A sala de condomínio não ter condições de ilumina ção face aos artigos 
73º, 69º e nº 2 do artigo 71º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

- Não respeitar o nº 3 do artigo 77º do R.G.E.U. na  cave; 
- A área de cedência não respeitar as condições de aprovação do 

parágrafo 1º da deliberação de 03/09/97.” 

** 

Nº 0219/11 PROCº Nº 234/96 - (FL - 375) 
De HABILENA - CONSTRUÇÕES E VENDAS IMOBILIÁRIAS LDª.,  com sede 

na Rua S. Francisco, nº 8A - 2º H em Leiria, referente à reanálise do projecto de arquitectura 
de alterações, a levar a efeito num bloco habitacional situado no Lote 2 em 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  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco habitacional acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias. 

** 

Nº 0220/11 PROCº Nº 621/96 

 Não foi presente a Reunião. 

** 

Nº 0221/11 PROCº Nº 1263/96 - (FL - 179) 
De ALBERTINO DO CARMO MOREIRA LIMA, residente na rua Mons. Joaquim 

Carreira, nº 51, Souto de cCma, freguesia de Caranguejeira, referente à reanálise do 
projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito no prédio situado no Lote nº 5, Brejo - 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, que constam da introdução de cave para 
garagem. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
prédio acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º À emissão do aditamento ao alvará de loteamento;  
2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 

** 

Nº 0222/11 PROCº Nº 51/98 - (Fl - 32) 
De HECLARO - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES LDª., com sede em 

Avª. dos Combatentes da Grande Guerra, nº 43 - 3º C em Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de bloco com 6 habitações a levar a efeito numa em parcela a destacar, duma 
propriedade situada na Rua das Olarias - Sombreira - 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  20/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 



98.11.25 

CMLeiria/Acta Nº 44 

.3651-(7) 

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, por: 

- Falta de enquadramento face à ocupação do local s er 
predominantemente de moradias isoladas, quer quanto  aos alçados laterais; 

- Incompatibilidade entre desenhos (alçados) e cérc ea descrita na 
memória descritiva, podendo implicar excesso de índ ice face ao Regulamento do 
Plano Director Municipal; 

- Falta de esclarecimento quanto à linha de água ex istente no local; 
- Falta de demarcação de lugares de estacionamento face ao artigo 67º 

do P.D.M.; 
- Falta de esclarecimento em alçados face à topogra fia do terreno; 
- Discrepância entre a extensão da construção cotad a e planta à escala 

1/500; 
- Dado se tratar de propriedade horizontal, não exi ste justificação para 

tantas saídas de garagem para a rua, por se conside rar perigoso para a circulação 
rodoviária, pelo que deverá encontrar outra solução ; 

- Falta de logradouro de acordo com o nº 2 do artig o 62º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas; 

- As áreas de circulação correspondentes a corredor es deverão garantir 
o cumprimento do nº 1 do artigo 70º do R.G.E.U., be m como em instalações sanitárias; 

- Deverá prever 3 degraus no mínimo por lanço, de a cordo com os 
artigos 15º e 45º do R.G.E.U.; 

- Não cumprir com os artigos 12º, 13º, e nº 2 do ar tigo 15º do Decreto-Lei 
nº 66/95 de 8 de Abril; 

- O afastamento entre fogão e esquentador não cumpr ir a tecnologia dos 
gases combustíveis. 

Mais deliberou informar, que caso apresente correcç ões, deverá prever 6m 
para a largura da rua e passeio e, a construção / p rojecto deverá garantir as partes 
comuns de acordo com o artigo 1421º do Código Civil .” 

** 

Nº 0223/11 PROCº Nº 515/98 - (FL - 30) 
De JOSÉ DA MOTA MARQUES, residente na Rua da Ribeirinha, nº 15 - 

Vermoil, concelho de Pombal, referente à reanálise do projecto de arquitectura de um bloco 
comercial e habitacional, a levar a efeito no Lote nº 3 - Urbanização Vale 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  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco comercial e habitacional 
acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Garantir em obra, que os degraus propostos junto  à galeria posterior, 
não excedam os limites do lote; 

2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias, incluindo 
projecto electromecânico de elevadores; 

3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal; ” 

** 



98.11.25 

CMLeiria/Acta Nº 44 

.3652-(8) 

Nº 0224/11 PROCº Nº 661/98 - (FL - 20) 
De JOSÉ LUÍS RODRIGUES PEREIRA, residente na Rua da Escola, nº 298, 

lugar e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar 
a efeito numa parcela a destacar de um propriedade situada em “Barcaria”, freguesia de 
Parceiros. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares 20 /11/98, e o ofício 251 de 26/10/98 
da Junta de Freguesia de Parceiros deliberou por un animidade, deferir a pretensão 
condicionado a: 

 1º- Fazer as infraestruturas dos arruamentos antes  do licenciamento da 
obra; 
 2º- Apresentar os projectos complementares no praz o de 180 dias, bem 
como certidão da Conservatória do Registo Predial a ctualizada e com onús de não 
fraccionamento registado. 

** 

Nº 0225/11 PROCº Nº 758/98 - (FL - 42) 
De DIONISIA DE SÃO JOSÉ PEREIRA SANTOS, residente na Rua Martingil, nº 

50, freguesia de Marrazes, referente ao seguinte: 

1º Prorrogação do prazo por mais 30 dias, para entrega de elementos; 
2º Arquitectura do projecto de uma moradia, a levar a efeito na Rua Martingil, 

nº 60, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado, e indeferir a pretensão 
ao abrigo das 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 2 50/94, de 15 de Outubro, pelos 
motivos que estiveram na origem da proposta de inde ferimento. referidos na 
deliberação de Câmara de 30/09/98 e já transmitida ao requerente em 19/10/98. 

Mais deliberou informar o requerente, que poderá re querer a reanálise do 
projecto, desde que apresente correcções de modo a dar resposta aos motivos que 
estiveram na origem da proposta do indeferimento. 

** 

Nº 0226/11 PROCº Nº 850/98 - (FL - 43) 
De JORGE MANUEL HENRIQUES DE OLIVEIRA E OUTRA, residente na 

Praceta de Lisboa, Lote 25 - 1º Esqº. - Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 45 da Urbanização Belo 
Horizonte, freguesia de Barosa 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Garantir em obra os afastamentos da construção à s estremas, de 
acordo com o previsto no processo de loteamento; 

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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Nº 0227/11 PROCº Nº 851/98 - (FL - 42) 
De JORGE MANUEL HENRIQUES DE OLIVEIRA E OUTRA, residente na 

Praceta de Lisboa, Lote 25 - 1º Esqº. - Quinta do Bispo freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 46 da Urbanização Belo 
Horizonte, freguesia de Barosa 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Garantir em obra os afastamentos da construção à s estremas, de 
acordo com o previsto no processo de loteamento; 

2º Rectificar o lanço de escadas de acesso ao piso superior, não devendo 
o número de degraus ser inferior a três, de acordo com o disposto nos artigos 15º e 
45º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 0228/11 PROCº Nº 871/98 - (Fl - 96) 
De ANTÓNIO TEIXEIRA ROSA ANTUNES,  residente na Rua D. José Alves 

Correia da Silva, nº 66 - 1º Dtº., freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações, a levar a efeito num edifício situado na rua e freguesia acima referidos, para 
instalação de um estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados em 23/10/98, não vêm dar resposta na t otalidade às questões que 
estiveram na origem da proposta do indeferimento, d eliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto na alín ea b) do nº 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto-Lei nº 
250/94, de 15 de Outubro, por: 

1º Analisado o processo de alterações apresentado e m face do projecto 
existente (Processo Obras nº 445/85), verifica-se q ue são propostas obras em espaços 
comuns na zona da garagem, pelo que a acta de condo mínio deverá fazer referência à 
autorização das mesmas. 

Mais se refere, que os espaços da cave deverão dest inar-se 
exclusivamente a garagem, não devendo prever-se lig ação directa entre a área 
comercial (café) e a casa; 

2º É indicado que a fracção “B” funciona nesta data  como café, deverá 
nesse caso apresentar a sua legalização de acordo c om o Decreto-Lei nº 168/97, de 4 
de Julho, e Decreto-Regulamentar nº 38/97, de 25 de  Setembro, uma vez que no 
processo de obras indicado no ponto nº 1, não const am elementos acerca do mesmo; 

3º Dado que o estabelecimento agora proposto na fra cção “A” tem 
ligação interna com o estabelecimento existente na fracção “B” para serviço, tal como 
é referido na memória descritiva, deverá apresentar  protocolo global, devendo 
apresentar novo projecto de segurança; 

4º O ponto nº 2 motiva também nova Licença de Utili zação face à 
interligação de fracções. 

** 
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Nº 0229/11 PROCº Nº 916/98 - (FL - 26) 
De MÁRIO PEDRO DA COSTA JORDÃO, residente na Avª. Marquês de 

Pombal, Lote 15 - 7º, em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito nos Lotes 40 e 41 da Urbanização Belo Horizonte, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Garantir em obra que a altura dos muros de vedaç ão não exceda 
2,00m, de acordo com o artigo 25º do Regulamento do  Plano Director Municipal; 

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; ” 

4º A escada proposta a tardoz do lote e 2º muro, de vem garantir um afastamento 
à estrema do lote de 1,50 de acordo com o artigo 13 60º do código Civil; 

5º Garantir a largura mínima de 0,90m nos corredore s dentro das instalações 
sanitárias. 

** 

Nº 0230/11 PROCº Nº 1001/98 - (FL - 35) 
De JOAQUIM DE JESUS DURO, residente na Travessa da Barreira, nº 40 - 

Pingarelhos, freguesia de Milagres, apresentando novos elementos referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no Lote 14 da Urbanização Belmonte I - Casal 
dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que os 
elementos agora apresentados pelo requerente vêm da r cumprimento aos motivos 
que estiveram na origem da proposta do indeferiment o, deliberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima  referida, condicionado ao 
seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º 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 0231/11 PROCº Nº 1182/98 - (FL - 36) 
De COSTA GAMEIRO & FILHOS LDª., com sede em Casal da Cruz, freguesia 

de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, anexo e muros de 
vedação, a levar a efeito na Rua da Cova, Lote nº 2 - 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  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia, anexo e muros de 
vedação acima referidos, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
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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 No que se refere ao muro, deverá o mesmo ser efe ctuado de acordo 
com os alinhamentos definidos no processo de loteam ento, devendo garantir a 
largura de passeio prevista. 

** 

Nº 0232/11 PROCº Nº 1198/98 - (FL - 19) 
De E.A.L. - EXPLORAÇÃO DE AREIAS DO CENTRO LDª., com sede na Rua 

da Escola, freguesia de Bidoeira de Cima, solicitando que a pedreira situada no Pinhal da 
Pardaleira, freguesia de Monte Redondo seja considerada de interesse municipal, nos 
termos do artigo 62º do Regulamento do P.D.M.. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto deliberou po r unanimidade 
considerar a referida pedreira de interesse municip al, nos termos da alínea c) do nº 2 
do artº 62 do Regulamento do P.D.M. 

** 

Nº 0233/11 PROCº Nº 1211/98 - (FL - 24) 
De DAVID DE OLIVEIRA GONÇALVES, residente na Quinta da Barrete, Lote 50 

- S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no Lote nº 64 - Urbanização Charneca do Bailadouro, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Prever parede corta fogo na cobertura do lado no rte, de acordo com o 
disposto no nº 4 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 64 /90, de 21 de Fevereiro; 

2º Garantir em obra o alinhamento e afastamentos à via pública, de 
acordo com o previsto no processo de loteamento; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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 Caso pretenda muros deverá requerê-los. 

** 

Nº 0234/11 PROCº Nº 1336/98 - (FL - 50) 
De LUSODOMUS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A., com sede no 

Loteamento Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote 66 da Urbanização Vale 
Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 



98.11.25 

CMLeiria/Acta Nº 44 

.3656-(12) 

1º Garantir os alinhamentos definidos no loteamento , bem como os 
afastamentos previstos à via pública; 

2º Prever o aumento da área da sala de condomínio, de modo a dispor de 
um lugar sentado por fogo; 

3º Dar cumprimento ao disposto no Decreto-Regulamen tar nº 8/90, de 6 
de Abril, relativamente às caixas de correio; 

4º Dar cumprimento ao disposto no artigo 35º do Dec reto-Lei nº 64/90, de 
21 de Fevereiro, no que se refere à ventilação dos caminhos de evacuação (escadas) e 
artigo 47º, relativamente à existência de marco de água que deverá ser colocado na 
fachada do edifício, caso não se verifique a existê ncia de boca de incêndio a uma 
distância não superior a 30m do edifício; 

5º Apresentar pormenorização relativamente à ventil ação dos W.C. 
interiores; 

6º Deverá previamente à emissão de licença o lote e m causa ser 
desipotecado, dado verificar-se nesta data a hipote ca do mesmo à C.M.L., 

7º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
8º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas públicas susceptíveis de virem a  ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no 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 0235/11 PROCº Nº 1337/98 - (FL - 50) 
De LUSODOMUS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com sede no 

Loteamento Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no Lote nº 10 - Urbanização Vale 
Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco habitacional acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1º Garantir os alinhamentos definidos no loteamento , bem como os 
afastamentos previstos à via pública; 

2º Prever o aumento da área da sala de condomínio, de modo a dispor de 
um lugar sentado por fogo; 

3º Dar cumprimento ao disposto no Decreto-Regulamen tar nº 8/90, de 6 
de Abril, relativamente às caixas de correio; 

4º Dar cumprimento ao disposto no artigo 35º do Dec reto-Lei nº 64/90, de 
21 de Fevereiro, no que se refere à ventilação dos caminhos de evacuação (escadas) e 
artigo 47º, relativamente à existência de marco de água que deverá ser colocado na 
fachada do edifício, caso não se verifique a existê ncia de boca de incêndio a uma 
distância não superior a 30m do edifício; 

5º Apresentar pormenorização relativamente à ventil ação dos W.C. 
interiores; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 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. ” 

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

Nº 0236/11 PROCº INF. Nº 168/98 - (fl - 9) 
De JOSÉ PEREIRA DA ROSA,  residente na Rua da Escola - Pocariça, 

freguesia de Maceira, referente à viabilidade de loteamento de uma propriedade situada em 
Mós, freguesia de Azoia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 19/11/98  deliberou, por unanimidade, 
informar que é viável o loteamento da propriedade, nos seguintes termos: 

1º Os índices urbanísticos devem ser calculados de acordo com a alínea 
a) do nº 2 do artigo 57º do Regulamento do Plano Di rector Municipal; 

2º Que a bolsa de retorno seja projectada em frente  aos lotes 4 e 5, 
ficando toda a área para sul como remanescente; 

3º O projecto de loteamento a apresentar, deve ser elaborado de acordo 
com a legislação em vigor, nomeadamente Regulamento  do P.D.M., Decreto nº 448/91, 
de 29 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 334 /95, de 28 de Dezembro, ficando 
sujeito aos pareceres que vierem a ser emitidos pel os S.M.A.S., Cenel, e Telecom. 

** 
PONTO NÚMERO CINCO 

Nº 0237/11 PROCº LOT. Nº 25/90 - (fl - 187) 
De JOSÉ PAULO DA COSTA CASEIRO E OUTRA,  residente na Rua Miguel 

Torga, Lote nº 3 - 6º Esqº. em Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando a 
redução das Garantias Bancárias Nº.LR-92547 e Nº.LR-92549, no valor de 520.000$00 e 
2.500.000$00 respectivamente, emitidas pelo Banco Pinto & Sotto Mayor, S.A., e a 
recepção provisória das obras de infraestruturas do loteamento situado em Costeira - 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 19/11/98  deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, a redução das Garantias 
Bancárias acima referidas para 10% do seu valor, em itidas pelo Banco Pinto & Sotto 
Mayor, S.A. até à recepção definitiva das referidas  obras. 

 O Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva esteve ausente durante 
a discussão e votação deste ponto. 

** 
Nº 0238/11 PROCº LOT. Nº 2/95 - (fl - 293) 

De AQUILINO CARREIRA IMOBILIÁRIOS LDª.,  com sede na Avª. Marquês de 
Pombal, Lote nº 4 - R/C Dtº. em Leiria, acompanhado de um requerimento solicitando a 
redução das Garantias Bancárias N/NR.359700041 e N/NR.359700042, no valor de 
11.375.000$00 e 18.288.000$00 respectivamente, emitidas pelo Banif - Banco Internacional 
do Funchal, S.A., e a recepção provisória das obras de infraestruturas do loteamento situado 
em Casal de Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 19/11/98  deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, a redução das Garantias 
Bancárias acima referidas para 10% do seu valor, em itidas pelo Banif - Banco 
Internacional do Funchal, S.A., até à recepção defi nitiva das respectivas obras. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA E.B . DO 1º CICLO DE 
POUSOS Nº 1 (9) T – 32/98. 

Nº 0239/11 Pela D.O.M. foi presente o Processo respeitante ao assunto em epígrafe 
acompanhado de uma informação na qual refere que após reuniões com representantes do 
Ministério da Educação se concluiu proceder-se a alterações ao projecto da obra que se 
encontra em curso, resultando dessas alterações trabalhos a menos no valor de 879.459$00 
e trabalhos a mais no valor de 5.903.222$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, porunanimid ade, aprovar as 
alterações efectuadas ao projecto inicial bem como os trabalhos a mais no valor de 
5.903.222$00 e os trabalhos a menos no valor de 879 .459$00, devendo dar-se 
conhecimento à firma a Encosta Construções, S.A. 

** 

CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE MARINHEIROS (MA RRAZES) (9) T - 
103/98. 

Nº 0240/11 Nos termos do artº. 108 do Decreto Lei Nº 405/93 de 10 de Dezembro, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a Firma João Batista dos Santos, Ldª.. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
 1- Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 
referida; 
 2- Autorizar a celebração do respectivo contrato; 
 3- Conferir poderes à Ex.ma Senhora Presidente par a outorgar o respectivo 
contrato em representação da Câmara Municipal.  

** 

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL - 2ª FASE (9) T – 
219/97. 

Nº 0241/11 Nos termos do artº. 108 do Decreto Lei Nº 405/93 de 10 de Dezembro, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a Firma João Batista dos Santos, Ldª.. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
 1- Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 
referida; 
 2- Autorizar a celebração do respectivo contrato; 
 3- Conferir poderes à Ex.ma Senhora Presidente par a outorgar o respectivo 
contrato em representação da Câmara Municipal.  

** 

ALARGAMENTO DA ESTRADA ENTRE O BARRACÃO E A BAJOUCA  – 3º TROÇO (DA 
E.N. 1 BARRACÃO À BIDOEIRA DE CIMA) (9) T – 274/94.  

Nº 0242/11 Pela Firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S. A.,  e confirmado pela D.O.M., foi 
presente o Auto de Medição Nº 06, para aprovação, no valor de 14.750.000$00, respeitante 
a trabalhos executados na obra em epígrafe 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar o pagamento do Auto de Medição apresentad o, no valor de 14.750.000$00, 
mediante a apresentação da respectiva factura.  
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CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS D O 1º CICLO DE 
GÂNDARA DOS OLIVAIS (MARRAZES), PARCEIROS, MARINHEI ROS (MARRAZES) (9) 
T – 23/98. 

Nº 0243/11 Pela Firma FERNANDO SILVA & VIEIRA – CONSTRUÇÕES, LDª. . e 
confirmado pela D.O.M., foi presente o Auto de Medição Nº 02, para aprovação, no valor de 
10.967.075$00, respeitante a trabalhos executados na obra em epígrafe 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar o pagamento do Auto de Medição apresentad o, no valor de 10.967.175$00, 
mediante a apresentação da respectiva factura.  

** 

PONTO NÚMERO SETE 

COMPARÊNCIA DE DECLARANTES EM PROCESSO DE INQUÉRITO  - (1) 25-1 

Nº 0244/11 Presente uma informação da Inquiridora dos Processos de Inquérito mandados 
instaurar por deliberação de Câmara de 14.10.98., solicitando que seja ordenada a 
comparência das pessoas designadas para prestar declarações nos referidos processos. 

 A Câmara, concordando com os pedidos formulados pel a Inquiridora dos 
Processos, deliberou, por unanimidade, ordenar a co mparência na Secretaria da 
Câmara Municipal, de todas as pessoas designadas pe la Inquiridora para prestar 
declarações nos processos de inquérito, com a comin ação de que a sua não 
comparência implica a prática do crime previsto e p unido pelo artigo 348º do Código 
Penal (desobediência a um acto administrativo). 
 Mais delibera que, sempre que a inquiridora consid ere necessário, as 
respectivas notificações se façam em “Mão própria” pelos serviços desta Câmara ou, 
quando esta via se revele infrutífera por um agente  da P.S.P. ou da G.N.R. mediante 
devida solicitação. 

** 

QUEDA DE UMA ÁRVORE NA RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA,  LEIRIA - PEDIDO DE 
INDEMNIZAÇÃO POR ESTRAGOS EM DUAS VIATURAS (1) 26.4 /98 

Nº 0245/11 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de informação da Divisão 
Jurídica, dando conhecimento que os requerentes, Clara Maria Lopes Mendes, Paulo 
Alexandre Fernandes Cordeiro Gonçalves e a Administração do condomínio do prédio nº 13 
da Rua dos Poços, em Leiria, apresentaram os orçamentos que lhe foram solicitados, para a 
reparação das viaturas, de uma janela e um algeroz do referido prédio, danificados com a 
queda da referida árvore e entende que a Câmara Municipal pode pagar, relativamente a 
cada lesado, uma indemnização no montante do orçamento com o valor mais baixo, que 
cada um tenha apresentado, ou optar por solicitar a técnicos especializados nas respectivas 
reparações a apreciação dos orçamentos apresentados, pedindo-lhes que indiquem o valor 
objectivo dos danos sofridos. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade optar 
pelo pagamento das indemnizações que abaixo se tran screvem, de acordo com os 
orçamentos de valor mais baixo que cada um tenha ap resentado. 

- Sr. Paulo Alexandre Fernandes Cordeiro Gonçalves 222.698$00 
- Drª. Clara Maria Lopes Mendes 77.220$00 
- Administrador do Condomínio do Prédio nº 13 na Ru a dos Poços 22.506$00 

** 
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PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 

Nº 0246/11 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a vinte e cinco de Novembro de 
1998, apresentando um total de disponibilidade de 599.085.241$50 sendo de Operações 
Orçamentais 551.357.656$50 e de Operações de Tesouraria 47.727.585$00. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

ALTERAÇÃO DOS DIAS DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS EM  ÉPOCA 
NATALÍCIA (3) L-28 

Nº 0247/11 Presente a proposta pelo ENCARREGADO DOS MERCADOS MUNICIPAIS, Sr. 
Joaquim José S. M. Simões, para abertura e encerramento dos Mercados Maringá e Falcão 
(grossista) e Praia do Pedrogão, nas semanas de Natal e Ano Novo/98, conforme 
documento anexo. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar e p ublicar os respectivos 
editais. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - WILMAN RODRIGUES DOS SANT OS (3) 24-15 

Nº 0248/11 Presente o processo em epígrafe, solicitando autorização para colocar um 
quiosque junto ao Centro de Saúde Gorjão Henriques, em Leiria. 

 Retirado para avaliação de um novo estudo/levantam ento dos quiosques 
da Cidade. 

** 

PUBLICIDADE - PLACOMAT - SOCIEDADE DE REVESTIMENTOS  E ISOLANTES, LDª. 
(3) 24-16 

Nº 0249/11 Presente o requerimento da Firma em epígrafe, solicitando autorização para 
colocar um painel publicitário na Rua das Fontinhas, Andrinos, Pousos, com área de 18 m2. 

 A Câmara deliberou, por , unanimidade, manter o in deferimento do 
processo referente a publicidade com um painel publ icitário, a colocar no local acima 
referenciado, em virtude de a requerente não ter ap resentado qualquer reclamação, 
nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Proce dimento Administrativo. 

** 

PUBLICIDADE - TROCOCARRINHO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEI S, LDª. (3) 24-16 

Nº 0250/11 Presente o processo da Firma em epígrafe, referente ao pedido de autorização 
de publicidade ao longo das EE.NN. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o inde ferimento do processo 
referente à publicidade colocada ao Km. 4,990, junt o à variante da Barosa. 

** 

PUBLICIDADE - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LE IRIA (3) 24-16 

Nº 0251/11 Presente o processo em epígrafe, solicitando autorização para colocar 
publicidade na sua agência sita na Rua Vale de Lobos, com uma área de 6 m2. 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, face aos pare ceres emitidos, deferir 
o pedido. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÃO  (3) 24-15 

Nº 0252/11 Presente uma certidão de dívida em nome de ESTREBARIA BAR - 
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª. , referente à mensalidade do mês de Setembro do ano 
de 1995, em virtude de ter sido elaborado o débito por lapso, uma vez que o proprietário 
tinha efectuado um pedido de uma esplanada com área superior no mesmo lugar, não tendo 
sido inactivado o primeiro registo. 

 Retirado para análise de todo o processo. 

** 

INSALUBRIDADE - EXISTÊNCIA DE TRÊS CÃES NA RUA DO C RUZEIRO - PARCEIROS 
(3) 24-3 

Nº 0253/11 Presente requerimento referente ao assunto em epígrafe. 

 A Câmara deliberou, por  unanimidade, arquivar o p rocesso referente à 
reclamação apresentada pelo Sr. Cesário Augusto, re sidente na rua do Cruzeiro, nº 49, 
freguesia de Parceiros, uma vez que os canídeos for am retirados do local, ao abrigo 
do artº. 112º do C.P.A., de acordo com a informação  do Partido Veterinário, de 
98.09.21. e da Chefe da Divisão Jurídica de 98.11.0 4 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

CONCURSO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO D E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL (4) 

Nº 0254/11 Presente o processo relativo à aquisição dos serviços acima referidos, para que 
a Câmara tome conhecimento de que o mesmo ficou deserto. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

AQUISIÇÃO DE VIATURA PESADA EQUIPADA COM SISTEMA DE  RECOLHA DE 
CONTENTORES DE LIXO - PROCESSO Nº 132/91 (7) 

Nº 0255/11 A Câmara, tendo em conta os esclarecimen tos prestados pelo Senhor Dr. 
Manuel da Fonseca Carreira quanto ao montante dos h onorários cobrados no âmbito 
do processo referido em epígrafe, delibera, por una nimidade, autorizar o pagamento 
da quantia de 87.000$00 mais IVA no valor de 14.790 $00. 

** 

AQUISIÇÃO POR LOTES DE 4 VIATURAS LIGEIRAS DE DOIS LUGARES A GASÓLEO 
(7) 

Nº 0256/11 Retirado 

** 
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RECTIFICAÇÃO - VÁRIAS OBRAS DE LITERATURA INFANTIL PARA O SERVIÇO DE 
EMPRÉSTIMOS DA BIBLIOTECA (7) 

Nº 0257/11 A Acta da reunião de Câmara, de 14 de Outubro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 

Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3455-(25)), no Ponto 
Dez  da Ordem de Trabalhos, onde se lê , “... Na sequência do concurso por ajuste directo 
nº 21 A/98 aberto nos termos. ... ).”, deve ler-se , “... Na sequência do concurso por ajuste 
directo nº 31 A/98 aberto nos termos ....” 

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

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 269 DO CONS ELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO (8) 15-4 

Nº 0258/11 Presente o ofício nº. 748/98 da EPL, datado de 98.10.29, anexando fotocópia da 
Acta nº 269 de Conselho de Administração, para conhecimento da Câmara Municipal de 
Leiria. 

 A Câmara Tomou conhecimento. 

** 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE COLMEIAS - REFEITÓRIO (8) 15 -4 

Nº 0259/11 Presente o ofício nº 1073 da ESCOLA EB 1,2,3 DE COLMEIAS, datado de 
98.11.04., acompanhado do mapa referente ao funcionamento do refeitório no mês de 
Outubro/98, num total de 180.050$00 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir pa ra a Escola EB 1,2,3 de 
Colmeias a verba de 180.050$00 relativa ao fornecim ento das refeições dos alunos do 
1º Ciclo. 

** 

ORFEÃO DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO A UTOCARRO DA C.M.L. 
(8) 18-4 

Nº 0260/11 Presente o ofício nº 943/98 do ORFEÃO DE LEIRIA , datado de 98.11.09., 
solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia no dia 19 de Dezembro, para 
deslocação a Setúbal dos Corais do Orfeão. 

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

** 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES - PEDIDO DE CE DÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DA C.M.L. (8) 18-4 

Nº 0261/11 Presente o fax da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES , datado de 
98.11.17., solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia nos dias 05 e 06 de 
Dezembro, para o VII Congresso Nacional de Deficientes. 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ce dência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ANÁLISE DO PROJECTO GLOBAL DA ÁREA DE INTERVENÇÃO D O PROCOM (9) 

Nº 0262/11 Presente o Projecto Global da Área de Intervenção do PROCOM apresentado 
pela equipa executante. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, concordar com o projecto na 
generalidade sem prejuízo de na especialidade cada um dos projectos vir a ser 
apreciado e aprovado pela Câmara. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES 

Nº 0263/11 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO, foram presentes as minutas de 
protocolos a efectuar com as seguintes Associações: 

 - C.M.L. e o TE-ATO - Grupo - Teatro de Leiria. 

 - Semanário Região de Leiria e a Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. 

 - C.M.L. e o Grupo de Danças e Cantares de São Romão. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar os pro tocolos apresentados 
e mandatar a Senhora Presidente para a sua Outorga.  

** 

CEDÊNCIA DO EX-MERCADO SANTANA (1) L-18-3 

Nº 0264/11 Presente ofício da COMISSÃO DE FINALISTAS DA TURMA DO 12º I , da 
Escola Secundária Domingos Sequeira, a solicitar a cedência do Ex-Mercado Santana, entre 
o dia 16 e o dia 19 de Dezembro. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a c edência do espaço do 
Ex-Mercado Santana à turma do 12º I da Escola Secun dário Domingos Sequeira entre 
o dia 98.12.16 e 98.12.19, devendo para o efeito ut ilizarem som moderado e 
procederem ao enceramento às 24 horas. 
 Mais deliberou informar o requerente que deverão p roceder à limpeza do 
recinto, conforme está regulamentado. 

** 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (1) L-48 

Nº 0265/11 Presente o ofício da ESCOLA Nº 2  de Leiria, a solicitar a cedência do Teatro 
José Lúcio da Silva, para o dia 13 de Dezembro, pelas 11 horas. 

 A Câmara na qualidade de entidade gestora, deliber ou, por unanimidade, 
ceder às suas expensas as instalações do Teatro Jos é Lúcio da Silva à entidade 
requerente. 

** 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

PROJECTO DE FORMAÇÃO (ÁREA DO DESPORTO) 

Nº 0266/11 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA, foi presente o Projecto de 
Formação para o Concelhio de Leiria na Área do Desporto. 

 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, concordar 
com o Projecto apresentado. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

P.D.M. 

Nº 0267/11 Pelos Senhores Vereadores do P.S., Sr. António Sequeira, Dr. José Alves e Dr. 
Acácio de Sousa, foi presente uma recomendação, que abaixo se transcreve, a propósito 
das Jornadas “Cortes, que futuro?” e na sequência de uma intervenção então feita pelo 
Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço. 

 “Atendendo às propostas que foram apresentadas nas recentes Jornadas 
“Cortes, que futuro?”, para defesa do património edificado, naquela freguesia; 

 Atendendo a que uma das ideias de maior impacto foi mesmo apresentado pelo 
Senhor Vereador da Cultura; 

 Atendendo, a que as preocupações referentes ao património nas Cortes são 
comuns a muitas outras situações, em todo o concelho de Leiria; 

 Atendendo a que diversos elementos patrimoniais correm iminente risco de 
perda irremediável; 

 Atendendo, por fim, que a CML tem a obrigação de criar condições de 
salvaguarda desse património, tornando mais fácil para si a sua manutenção e mais fácil 
para os cidadãos, a sua usufruição; 

 A Câmara recomenda que o Sr. Vereador da Cultura, apresente com a maior 
brevidade possível, critérios de prioridade na listagem de património construído e natural, 
proposto pelo PDM de Leiria, para classificação e inicie, logo de seguida, os respectivos 
processos de classificação, tendo em vista a sua preservação, recuperação ou 
revitalização.” 

** 

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: 

- PROCº Nº 1278/98 - DE MOSTEIRO DE STª. CLARA E DO  SS. 
SACRAMENTO 

- PROCº. INF. Nº 28/98 - DE COOPERATIVA AGRÍCOLA DO S 
CONCELHOS DE LEIRIA E MARINHA GRANDE CRL 

- ÁRVORES NA AVENIDA. 25 DE ABRIL 
- INSTALAÇÃO DE NOVOS PACÓMETROS NA CIDADE DE LEIRI A 
- CONCELHO DE FÁTIMA 
- RECTIFICAÇÃO FESTAS DE CIDADE - 4ºS. JOGOS ESCOLA RES 

** 

Nº 0268/11 PROCº Nº 1278/98 - (FL - 29) 
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De MOSTEIRO DE STª. CLARA E DO SS. SACRAMENTO, com sede em 
Monte Real, referente ao projecto de arquitectura de alteração/Ampliação, a levar a efeito 
nas suas instalações situadas na Rua de Stª. Clara - Monte Real- 

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 de alteração/Ampliação a levar a 
efeito nas instalações acima referidas, condicionad o ao seguinte: 

- Apresentar projectos de especialidade no prazo de  180 dias; 

** 

Nº 0269/11 PROCº INF. Nº 28/98 - (FL - 23) 

 De COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS CONCELHOS DE LEIRIA E MARI NHA 
GRANDE com sede em Arrabalde da Ponte - Almuinha Grande, freguesia de Marrazes, 
referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade da ampliação das usas 
instalações situadas junto à Ponte do Arrabalde. 

 A Câmara Municipal analisou o processo, tendo em co nta as informações 
dos serviços, e considerando também que nos termos do artigo 97º do Regulamento 
do PDM, não foi revogado o Plano de Pormenor da Alm uinha Grande aprovado 
superiormente em 18/9/92 e publicado no Diário da R epública, 2ª Série, nº 266 de 17 de 
Novembro de 1992, concluindo que a pretensão dos re querentes deverá ter em conta 
as prescrições daquele PMOT plenamente eficaz. 
 Assim, considera ser viável a ampliação do edifíci o da Cooperativa 
Agrícola, integrada no lote nº 65 daquele Plano, em  face dos elementos indicados no 
Plano de Pormenor para este lote e nas seguintes co ndições: 

 1 Permitir a introdução de 1 piso no corpo poente do edifício já 
construído, desde que não ultrapasse a cércea do co rpo nascente. 

 2 Autorizar a nova área a construir a poente e na continuação do edifício 
existente desde que se mantenham os alinhamentos de finidos pelas suas fachadas 
Norte e Sul, conforme é indicado na Planta do Plano  de Pormenor, bem como as cotas 
dos pavimentos existentes, com Cave e R/C, mantendo  o afastamento de 5 metros á 
estrema poente do lote, e destinando-se a ampliação  conforme prescreve o Plano 
apenas a instalações da Cooperativa Agrícola. 

 3 Qualquer alteração do uso previsto no Plano de P ormenor, 
nomeadamente para Comércio e Escritórios como é sol icitado, deverá passar pela 
alteração do Plano devendo para o efeito ser solici tada pelos requerentes á Câmara 
Municipal. 

** 

ÁRVORES NA AVENIDA 25 DE ABRIL 

Nº 0270/11 Pelo Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , foi presente uma 
informação da Arquitecta Paisagista Dr. Catarina Dias onde dava conta que face á 
necessidade de proceder à pavimentação dos passeios da Avenida 25 de Abril, e 
apresentando os passeios em questão uma largura média de 2,00 m, assim como os 
choupos existentes estarem implantados na sua maioria no cento do passeio e prevendo-se 
que no seu estado adulto poderá atingir um tronco com 1,20 m de diâmetro e sabendo que a 
largura mínima para a passagem de um peão é de 0,60 m , significa que dentro de 10/15 
anos, a manterem-se os Choupos onde estão, não será possível neste passeios circularem 
peões. 
 Existem 50 exemplares de Choupos, destes, quinze apresentam sinais claros de 
envelhecimento e tendo grandes necessidades hídricas, as raízes vão começar a rebentar 
com o pavimento , o muro e as infraestruturas. 
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 Os efeitos nocivos dos Choupos prendem-se igualmente com a questão de 
Saúde Pública, por causarem o aparecimento e agravamento de alergias e doenças 
respiratórias, existindo já várias queixas de moradores. 
 Pelo exposto é tecnicamente aconselhável o abate dos Choupos existentes 
nesta avenida e a sua substituição por espécies mais adequadas. 

 A Câmara concordando com a informação delibera, por  unanimidade, 
mandar proceder ao abate dos choupos e à construção  de caldeiras estreitas ao 
longo do lancil com plantação de outra espécie de á rvores. 

** 

INSTALAÇÃO DE NOVOS PACÓMETROS NA CIDADE DE LEIRIA (9) TT - 266/98 

Nº 0271/11 No seguimento da deliberação tomada em reunião de 98/10/28, foi presente de 
novo o processo respeitante ao assunto em epígrafe, no qual é referido que deverão ser 
adquiridos 12 pacómetros para instalação nos locais indicados na mencionada deliberação e 
outros da cidade. 

 A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, e no seguimento 
da deliberação tomada em reunião de 98/10/28, manda r abrir concurso público nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artº. 32 do Decreto- Lei nº 55/95 de 29 de Março, alterado 
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº 80/96 de 21 de Junho, para a aquisição 
dos respectivos pacómetros. 

** 

CONCELHO DE FÁTIMA (1) 14 

Nº 0272/11 A Senhora Presidente informou que Fátima tinha apresentado proposta para 
passagem a Concelho, na condição das Freguesias de Stª. Catarina de Serra e Chainça do 
Concelho de Leiria e S. Mamede, do Concelho da Batalha, passarem a integrar o território 
desse Concelho. 

 A Câmara considera que as populações das respectiva s freguesias e os 
seus órgãos autárquicos devem ser ouvidos e deliber a solicitar esclarecimentos à 
Comissão Parlamentar da Administração do Território , do Poder Local, do 
Equipamento Social e Ambiente ( CATPLESA ). 

** 

RECTIFICAÇÃO  - FESTAS DA CIDADE - 4º JOGOS ESCOLAR ES 

Nº 0273/11 A Acta da reunião de Câmara, de 9 de Junho de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 

Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .1866-(99)), no Ponto 
Fora da Agenda, onde se lê , “... E MANDAR PAGAR AS DESPESAS ATRAVÉS DA 
DELEGAÇÃO ESCOLAR ÀS SEGUINTES ESCOLAS: ... ).”, deve ler-se , “... E MANDAR 
PAGAR AS DESPESAS ÀS SEGUINTES ESCOLAS: ...” 

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

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 
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E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezanove horas e vinte 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 vinte e 
cinco dias do mês de Novembro do ano de mil novecentos e noventa e oito. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 


