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ACTA Nº 43 
Aos dezoito 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: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 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, o ENGº. CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES para 
apresentação dos processos de obras municipais; por parte do Departamento de 
Planeamento a ARQTª. MARIA CRISTINA MIGUENS GIL. 

** 

Por motivos devidamente justificados , os Senhores Vereadores ENG. PEDRO 
LOPES PEREIRA DE FARIA e DR. JOSÉ DA SILVA ALVES não puderam estar presentes. 

** 

A Senhora PRESIDENTE e o Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA 
SARAIVA  chegaram eram quinze horas, estando a reunião no ponto Nº 143/11 

** 

O Senhor Vereador RAUL MIGUEL DE CASTRO , ausentou-se por razões 
justificadas e aceites às dezanove horas e quinze minutos, não tendo participado na 
discussão e votação a partir da deliberação Nº 205/11. 

** 
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APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.11.11, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pelo Senhor Vereador Substituto Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço foi a 
reunião declarada aberta eram catorze horas e quinze minutos, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 

PONTO NÚMERO UM 

- PÁGINA DA C.M.L. NA INTERNET - APRESENTAÇÃO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- PLANO DE URBANIZAÇÃO - PRAIA DO PEDROGÃO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

1494/90 HEITOR & FILHOS, LDª. 
1077/94 ADELINO DOS SANTOS VIEIRA 
2255/94 MANUEL JESUS FERREIRA 
2198/95 VERIFER - CONSTRUÇÕES, LDª. 

175/96 PEDRO RODRIGUES MANSO 
1130/96 CARLOS ADRIANO C. CARREIRA 
1339/96 ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINTO PASCOAL 

193/97 CONSTRUÇÕES A. L. E. M., LDª. 
886/97 CARLOS MARIANO LOPES SILVA 

1647/97 MÁRIO MATIAS CUNHA GIL 
41/98 MANUEL LOPES CLEMENTE 

741/98 FILIPE JORGE LOPES 
1084/98 MÓNICA DOS SANTOS FERREIRA 
1085/98 ANÍBAL LOPES BRINCANO 
1188/98 ARMANDINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO Nº.S: 
44/89 AUGUSTO DE SOUSA LOPES 
79/98 FERNANDO JOSÉ PIRES BOIÇA E OUTROS 
89/98 MARIA LURDES B. KORRODI L. RITO 

127/98 ANTÓNIO DOS SANTOS CARREIRA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO Nº.: 

17/90 MANUEL NICOLAU CASEIRO 
10/98 RUI PEDRO COSTA MANSO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº.: 

124/97 ASSOCIAÇÃO B. EVANGELISMO 
LOT. 36/88  
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PONTO NÚMERO SETE 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 104/98 EXECUÇÃO DE UM COLECTOR PLUVIAL DA E.N. 113, JUNTO À C+S 
CORREIA MATEUS (POUSOS) - INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 

T 115/98 REPARAÇÃO DA RUA PAULO VI - LEIRIA - INFORMAÇÃO PARA 
ADJUDICAÇÃO 

T 157/98 MELHORAMENTOS NA ESTRADA PRINCIPAL DA BAROSA - 
INFORMAÇÃO DA D.O.M. PARA ABERTURA DE CONCURSO 

T 46/98 REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 - SANTA 
CATARINA DA SERRA - INFORMAÇÃO DA D.O.M. PARA ABERTURA DE 
CONCURSO 

T 244/98 REPARAÇÃO, MELHORAMENTOS E BENEFICIAÇÃO DA RUA PRINCIPAL 
NA FREGUESIA DE CORTES - INFORMAÇÃO DA D.O.M. PARA 
ABERTURA DE CONCURSO 

T 242/98 REPARAÇÃO, MELHORAMENTOS E RECTIFICAÇÃO DA E.M. DE PORTO 
CARRO - TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO CONCELHO - 
INFORMAÇÃO DA D.O.M. PARA ABERTURA DE CONCURSO 

T 147/98 ESTRADA DO TOCO A CASAL NOVO - AMOR - INFORMAÇÃO DA D.O.M. 
PARA ABERTURA DE CONCURSO 

T 424/89 E.N. 109-9 RECTIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE MONTE REDONDO À 
PRAIA DO PEDROGÃO POR COIMBRÃO - INFORMAÇÃO DA D.O.M. 
SOBRE O PROJECTO 

T 66/96 CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PONTÃO EM VALE SOBREIRO 
CARANGUEJEIRA - INFORMAÇÃO DA D.O.M. 

-  ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO QUE LIGA VALE 
SOBREIRO A LAMEIRO - INFORMAÇÃO DA D.O.M. PARA ABERTURA DE 
CONCURSO 

-  REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO L3 (ROTUNDA DAS OLHALVAS) 
T 211/98 PAVIMENTAÇÃO DA RUA AFONSO LOPES VIEIRA E PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO EM FRENTE À ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO 
RODRIGUES LOBO - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 284/96 COLÉGIO A RAMPA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CPA POR MAIS 10 
DIAS 

PONTO NÚMERO OITO 

- PEDIDO DE SUBSÍDIO - CONFERÊNCIA S. VICENTE PAULO DA BARREIRA 
- PROCº Nº. (1) 26-4/96 (ENTRADA Nº 2503; 04.02.97) - FALTA DE PLANTAS DO 

HORTO MUNICIPAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE QUEIXA APRESENTADO POR 
JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO Nº 13 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 
- ALTERAÇÃO Nº 12 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 

PONTO NÚMERO DEZ 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ALFREDO RODRIGUES PEREIRA DA FONSECA 
- PROCESSO Nº (3) 24-15/96, EM QUE É REQUERENTE FERNANDO TELES 

MARQUES, PROPRIETÁRIO DO CAFÉ RESTAURANTE “RAPATACHO”, SITO NA RUA 
DO BREJO Nº 55 R/C DTº., NA CIDADE DE LEIRIA - PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE 
AFIXAÇÃO DE PUBLICIDADE (TOLDOS E RECLAME LUMINOSO) - RECLAMAÇÃO 
DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 98.06.03 
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PONTO NÚMERO ONZE 

- RESCISÃO DE CONTRATO  
- PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS/FORMULÁRIO DE CANDIDATURA, NOS 

TERMOS DA PORTARIA Nº 268/97, DE 98.04.18., COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELAS PORTARIAS NºS 1271/97, DE 98.12.26 E 814/98, DE 98.09.24. 

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM INDIVÍDUO COM FORMAÇÃO EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL, PARA COLABORAR NO LEVANTAMENTO DE TRABALHOS A EXECUTAR EM 
DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES, NA PREPARAÇÃO DE CONCURSOS, 
ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RESPECTIVAS E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA AOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO EXECUTADOS POR 
ADMINISTRAÇÃO DIRECTA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES, EM REGIME DE 
AVENÇA, PELO PRAZO DE UM ANO - PROCº Nº 12/98 - D 

PONTO NÚMERO DOZE 
- AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ACESSOS E 

ASSIDUIDADE (RELÓGIO DE PONTO) - CONCURSO Nº 18/98 
- RECTIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS DE CABINE DUPLA 

PONTO NÚMERO TREZE 
- ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE 11 HABITAÇÕES SOCIAIS DO 

BAIRRO DA FUNDAÇÃO SALAZAR - TELHEIRO - BARREIRA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES 
- SUBSÍDIOS 
- SEMANA DAS MARIONETES 
- DIA NACIONAL DA CULTURA CIENTIFICA 
- PROGRAMA MUSEOLÓGICO - INFORMAÇÕES 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - 
(INFRAESTRUTURAS) 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

- ANIMAÇÃO NOCTURNA 
- SEGURANÇA 

** 

REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

Nº 0143/11 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

 Presente o Sr. FERNANDO TELLES , proprietário do Restaurante Rapatacho, 
que informou sobre um conjunto de vicissitudes que tem atravessado no relacionamento 
com os condóminos e que lhe têm provocado avultados prejuízos. 
 Neste momento pretende ver resolvido o licenciamento dos toldos e da 
esplanada. 

 O Sr. Director do Urbanismo, Arqº. Moreira Figueiredo, informou que o espaço 
onde o Sr. Pretende instalar a esplanada do restaurante e os toldos é do condomínio, 
devendo obter a respectiva autorização para que a Câmara possa proceder aos 
licenciamentos. 

 O Senhor JOÃO PEREIRA AMEIXA de Quintas do Sirol, Stª Eufémia, informou 
que não tinha possibilidades de pagar a coima no valor de 200.000$00 que a Câmara lhe 
pedia na sequência de uma queixa por causa de obras que tinha efectuada na sua casa, por 
entretanto ter ficado desempregado e estar com subsídio de desemprego. 
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 A Senhora Presidente informou que tinha um prazo de 20 dias após a 
comunicação da Câmara para fazer uma exposição a solicitar o pagamento em prestações. 

** 

 O Senhor ADELINO SANTOS VIEIRA,  proprietário de uma fábrica de plásticos 
em Campo Amarelo, Pousos. 
 Informou que já tem terreno adquirido num Loteamento industrial da Cova das 
Faias para transferir a fábrica e que pretende colaborar com a Câmara para a resolução do 
problema. 
 Está a fazer todos os possíveis para mudar o mais rapidamente possível mas, 
entretanto, o loteamento da Cova das Faias não está a avançar. Por isso, neste momento 
não tem alternativa. 
 Assim, pretende saber se já está resolvida a situação com o terreno que adquiriu  

 A Senhora Presidente, afirmando acreditar que o Sr. Adelino esteja a 
desenvolver esforços para resolver o problema, manifestou a sua indignação por, numa 
visita ao local, após as 22,00H, ter constatado que a fábrica laborava à noite e com grande 
incómodo para os vizinhos, ao contrário do que lhe havia sido dito. 
 Mais disse que a Câmara quer o problema resolvido com urgência. 

 O Senhor Director do D.U. informou que o loteamento industrial da Cova das 
Faias ainda não possui alvará, aguardando parecer do SMAS. 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

Nº 0144/11 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Sobre o assunto da Nova Leiria desejava saber se já havia alguma novidade. 

 A Senhora Presidente informou, que ainda não havia nada. 

 2º Qual a evolução do caso da Telepizza. 

 A Senhora Presidente afirmou que já têm autorização dos condóminos. 

 3º Sobre a Derrama queria saber se a Câmara cometeu alguma irregularidade 
processual. 

 O Senhor Director do Departamento de Administração Geral, Dr. Sérgio Silva 
informou que não. 

 4º Sobre o assunto da Promocom a Câmara concordou em princípio que o 
promotor poderá apresentar alterações ao projecto dentro da proposta verbal apresentada, 
desde que seja construído complementarmente ao já acordado, no parque de 
estacionamento previsto, espaço para compensar o déficit de estacionamentos originado 
pelas alterações a aprovar. Assim o total de estacionamentos a considerar no parque de 
estacionamento a construir ao fundo da Rua Comissão Iniciativa deverá ter a seguinte 
capacidade: 

 - 100 lugares já deliberados em anterior reunião de Câmara. 

 - 77 de acordo com alterações agora a introduzir. 

 - Reforçar com algum diferencial de lugares resultante da alteração de uso da 
2ª Torre a construir. 
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 Para tal, será necessária a apresentação de uma Garantia Bancária no valor de 
35.000 contos bem como uma Garantia Bancária no valor de 50.000 contos para assegurar 
os arranjos exteriores na Zona do Parque cuja estimativa de obras ronda este valor, como 
consta no processo de obra existente. 

 5º Informou que o Sr. Eng. Ricardo terá dito ao Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia das Cortes que as estradas não estão feitas por responsabilidade do Senhor 
Vereador Raul Castro. 

 Chamado o Sr. Engº. Ricardo, informou que de facto houve uma conversa 
informal com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia das Cortes durante o qual lhe terá 
dado conta da nova metodologia para os concursos de novos arruamentos, havendo 
provavelmente um equívoco na transmissão da informação  

 O Senhor Vereador Raul Castro relevou, face à juventude do funcionário, 
qualquer eventual falha. 

 A Senhora Presidente reafirmou a confiança técnica e comportamental no 
funcionário. 

** 

Nº 0145/11 Pelo Senhor Vereador António Sequeira foi apresentada a seguinte questão: 

 O Matutino do Correio da Manhã inseriu uma notícia acerca de construção de 
uma moradia em cima da Rua Principal do Outeiro da Fonte, Carvide, que provocou mal 
estar na população. 

 O Senhor Director do D.O.P. e o Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho 
explicaram todo o sucedido e informaram que a obra estava embargada  

** 

PONTO NÚMERO UM 

PÁGINA DA C.M.L. NA INTERNET - APRESENTAÇÃO 

Nº 0146/11 Conforme solicitado a Empresa FILENET apresentou à Câmara a página a 
apresentar na Internet. 

 A Câmara concordou com a estrutura apresentada e d eliberou por 
unanimidade tomar uma decisão definitiva quando for  entregue o trabalho finalizado. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

PLANO DE URBANIZAÇÃO - PRAIA DO PEDROGÃO 

Nº 0147/11 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0148/11 PROCº Nº 1494/90 - (fl - 117) 
De HEITOR & FILHOS LDª.,  com sede em Andam, freguesia de Juncal, 

concelho de Porto de Mós, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente 
não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 18750, de 
19/10/98, desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito na  Urbanização Cruz de S. Tomé, Lote 
nº 13, freguesia de Azoia, ao abrigo do disposto na s alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, co m a redacção dada pelo Decreto-
Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, tendo em conta a i nformação transmitida através do 
ofício nº 18750, de 19/10/98, desta Câmara Municipa l. 

** 

Nº 0149/11 PROCº Nº 1077/94 - (fl -98) 
De ADELINO SANTOS VIEIRA, residente em Campo Amarelo, freguesia de 

Pousos, referente à ocupação clandestina de um barracão com máquinas de fabricação de 
vedantes em P.V.C., situado no lugar e freguesia acima referidos. 

Uma vez que não cumpriu com a deliberação de 98.07. 01 a Câmara 
deliberou, por unanimidade, informar o Ministério d a Economia de que não é possível 
emitir declaração em como não vê inconveniente na l aboração a título provisório no 
referido local, bem como informar que a laboração t ambém se tem processado em 
horário nocturno. 

** 

Nº 0150/11 PROCº Nº 2255/94 - (FL - 372) 
De MANUEL JESUS FERREIRA, residente na Avª. 25 de Abril, Lote 1 - Bloco B 

- 602 em Leiria, referente ao projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito num 
bloco misto, situado no Lote nº 34 - Urbanização da Almuinha Grande, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
bloco misto acima referido, condicionado ao seguint e: 

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

** 

Nº 0151/11 PROCº Nº 2198/95 - (fl - 299) 
De VERIFER CONSTRUÇÕES, LDª, com sede na Rua Vale de S. João, nº 19 - 

Canais, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de arquitectura de legalização das 
alterações levadas a efeito na cave de um edifício, situado no Lote nº 15 - 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  10/11/98, 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: 

 “Relativamente ao projecto apresentado, cabe a est es serviços informar 
que a solução proposta não se encontra de acordo co m o projecto de estruturas 
apresentado. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea 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.” 

** 
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Nº 0152/11 PROCº Nº 175/96 - (fl - 36) 
De PEDRO RODRIGUES MANSO, residente em Casal Vermelho, freguesia de 

Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio 
ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou 
sobre o assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 17352, de 28/09/98, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura de uma estação de lavagem de automó veis, a levar a efeito em 
Calçada do Bravo, freguesia de Pousos, ao abrigo do  disposto na alínea a) 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, tendo em c onta a informação transmitida 
através do ofício nº 17352, de 28/09/98, desta Câma ra Municipal. 

** 

Nº 0153/11 PROCº Nº 1130/96 - (fl - 147) 
De CARLOS ADRIANO CASEIRO CARREIRA,  acompanhado de um ofício da 

Junta de Freguesia de Caranguejeira, solicitando a alteração do afastamento do muro e 
isenção do pagamento da respectiva taxa, por o requerente ter cedido terreno para 
alargamento da Rua da Olhalva - Souto do Meio, Caranguejeira.  

 A Câmara delibera não remeter o pedido de isenção do pagamento da taxa 
à Assembleia Municipal por entender que tal viola o  princípio constitucional da 
igualdade e delibera ainda indemnizar o requerente pela ocupação do terreno pelo 
valor de esc: 15.965$00, devendo a secção de Patrim ónio proceder ao registo daquela 
parcela de terreno. 

** 

Nº 0154/11 PROCº Nº 1339/96 - (fl - 167) 
De ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINTO PASCOAL, residente em Quinta de S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar a 
efeito numa moradia situada no Lote nº 33A - S. Romão, freguesia de Pousos 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/98, 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: 

 “Relativamente ao projecto de alterações apresenta do, cabe a estes 
serviços informar que não é explícito qual a cota d e soleira do edifício em função do 
terreno marginal, e de acordo com o indicado no qua dro síntese do Alvará de 
Loteamento. 

Assim, deverá esclarecer-se o acima indicado, deven do ainda apresentar-
se corte transversal e longitudinal do edifício abr angendo os limites do lote, 
considerando-se que a solução apresentada, deverá m inimizar o impacto visual da 
construção sobre a encosta do lado poente. 

Assim, em face do exposto, propõe-se o indeferiment o do pedido ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 6 3º 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. 

Considera-se ainda, e relativamente ao pedido de li bertação da Garantia 
Bancária, que a mesma deverá manter-se até conclusã o total das obras, de acordo 
com o estabelecido no Regulamento Municipal de Obra s Particulares, pelo que se 
propõe igualmente o indeferimento do pedido.” 

** 
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Nº 0155/11 PROCº Nº 193/97 - (FL - 437) 
De CONSTRUÇÕES A. L. & M. LDª., com sede em Pocejal, freguesia de 

Vermoil, concelho de Pombal, referente ao licenciamento de um bloco habitacional, a levar a 
efeito em Serrada do Pinhal, freguesia de Marrazes e respectivas áreas de cedência para os 
domínios público e privado do Município. 

A Câmara, depois de analisar a informação prestada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 17/11/98, e tendo em conta a exposição apresentada pelo 
requerente, deliberou, por unanimidade, autorizar o  seguinte: 

1º O licenciamento do bloco habitacional acima refe rido; 
2º Que as áreas de cedência aos domínios público e privado do 

Município, sejam efectuadas até à emissão da licenç a de utilização. 

** 

Nº 0156/11 PROCº Nº 886/97 - (FL - 36) 
De CARLOS MARIANO LOPES DA SILVA, residente em Gândara dos Olivais, 

freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um conjunto habitacional, a 
levar a efeito em A-do-Velho - 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  17/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do conjunto habitacional acima 
referido, condicionado a apresentar o seguinte: 

1º Projectos de especialidade no prazo de 180 dias;  
2º No acto do levantamento do Alvará de Licença de construção, Garantia 

Bancária no valor de 600.000$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 ;” 

3º Certidão da Conservatória do Registo Predial uni ficada, com áreas e 
confrontações correctas e com a área da frente da c onstrução cedida ao domínio 
público devidamente contabilizada pelo requerente, conforme consta da planta anexa 
ao processo e da qual deverá ser enviada fotocópia;  

4º Arquitectura corrigida de modo a: 
a)  Garantir que a rampa de acesso à cave se desenv olva totalmente 

dentro da área privada e sem muros no espaço públic o; 
b)  Que os receptáculos postais fiquem junto ao esp aço público; 

5º Projecto de drenagem de águas pluviais. 

** 

Nº 0157/11 PROCº Nº 1647/97 - (fl - 42) 
De MÁRIO MATIAS CUNHA GIL,  residente em Rua de Leiria, nº 57, freguesia 

de Monte Real, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio 
ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou 
sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 17285, de 28/09/98, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura de uma garagem, a levar a efeito em  Rua de Leiria, freguesia de Monte 
Real, ao abrigo do disposto 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, tendo em conta a informação transmitida at ravés do ofício nº 17285, de 
28/09/98, desta Câmara Municipal. 
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Nº 0158/11 PROCº Nº 41/98 - (fl - 52) 
De MANUEL LOPES CLEMENTE,  residente na Rua do Valverde, nº 42 no lugar 

e freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 17346, de 28/09/98, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura de um edifício de apoio e arrecadaç ão, a levar a efeito na Rua do 
Valverde, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispo sto nas alíneas 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, tendo em c onta a informação transmitida 
através do ofício nº 17346, de 28/09/98, desta Câma ra Municipal. 

** 

Nº 0159/11 PROCº Nº 741/98 - (fl - 38) 
De FILIPE JORGE LOPES,  residente na Rua 7 De Fevereiro de 1928, nº 17 em 

Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufémea, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 
17289, de 28/09/98, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura de 2 pavilhões para armazém, a leva r a efeito em “Fontinha” - 
Andrinos, freguesia de Pousos, ao abrigo do dispost o nas alíneas 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, tendo em c onta a informação transmitida 
através do ofício nº 17289, de 28/09/98, desta Câma ra Municipal. 

** 

Nº 0160/11 PROCº Nº 1084/98 - (FL - 30) 
De MÓNICA DOS SANTOS FERREIRA, residente na Rua da Moura, Lote nº 9 - 

Vale Sepal, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito no Lote nº 12 - Casais dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/98 deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Rectificar o troço de escadas, de acordo com o n º 2 do artigo 32º do 
Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro; 

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

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

** 
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Nº 0161/11 PROCº Nº 1085/98 - (FL - 29) 
De ANÍBAL LOPES BRINCANO, residente na Rua da Cooperativa, nº 60 - S. 

Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de alteração/ampliação, 
a levar a efeito num edifício situado no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  12/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alteração/ampliação, a levar a 
efeito no edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Garantir em obra o cumprimento do nº 2 do artigo  43º e artigo 91º do 
Regulamento Geral das Edificações urbanas; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 300.000$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 Apresentar planta de implantação com 2 lugares d e estacionamento 
nas áreas impermeabilizadas, face ao projecto a lic enciar. 

** 

Nº 0162/11 PROCº Nº 1188/98 - (FL - 7) 
De ARMANDINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, residente na Rua D. Nuno Álvares 

Pereira, nº 14 - Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, referente às obras de 
reparação / conservação do telhado de uma moradia, situada na Rua D. Nuno Álvares 
Pereira - Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/11/98 deliberou, por 
unanimidade, autorizar as obras de reparação / cons ervação da moradia acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1º Não modificar a estrutura, forma, materiais nem cor dos revestimentos 
exteriores. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

Nº 0163/11 PROCº INF Nº 44/98 - (fl - 44) 
De AUGUSTO SOUSA LOPES,  residente na Rua das Lavadeiras - Marinheiros, 

freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa 
de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 18751, de 19/10/98, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no 
Largo do Povo - Rua das Lavadeiras - Marinheiros, f reguesia de Marrazes, ao abrigo 
do disposto nas alíneas a) e d) do nº 1 do artigo 6 3º 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, tendo 
em conta a informação transmitida através do ofício  nº 18751, de 19/10/98, desta 
Câmara Municipal. 

** 
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Nº 0164/11 PROCº INF Nº 79/98 - (fl - 15) 
De FERNANDO JOSÉ PIRES BOIÇA E OUTRA, residente na Rua D. Carlos I, 

1º Dtº. - Leiria Gare, freguesia de Marrazes, referente ao pedido viabilidade de construção 
de um edifício, a levar a efeito em 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  10/11/98, 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: 

 “Relativamente ao presente pedido de viabilidade, cabe a estes serviços 
informar que: 

1º O edifício proposto deverá seguir o alinhamento do piso do r/c do 
edifício confinante do lado sul e Rua Francisco Cle mente, devendo ainda o 
alinhamento do prédio ser paralelo ao edifício em c onstrução do lado poente; 

2º As varandas a construir, deverão seguir o alinha mento das varandas 
existentes nos edifícios adjacentes; 

3º Considera-se de aceitar a proposta de 3 pisos ac ima do solo no 
máximo, uma vez que se enquadra sob o ponto de vist a urbanístico na zona, devendo 
no entanto cumprir-se com o disposto no artigo 59º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas, na frente e tardoz do edifício , devendo apresentar-se cortes 
elucidativos acerca do mesmo; 

4º Deverá prever lugares de estacionamento no exter ior do lote, de 
acordo com o indicado no nº 3 do artigo 67º do Regu lamento do Plano Director 
Municipal, e não em logradouro; 

5º Considera-se que sob o ponto de vista urbanístic o, deverá prever a 
continuidade da Travessa do Sol, podendo na área em  causa prever o estacionamento 
em falta, e acima indicado; 

6º A área bruta de construção não poderá exceder o índice de 1,40, de 
acordo com o artigo 47º do Regulamento do P.D.M., d evendo ainda cumprir com o 
disposto no nº 8 do artigo 37º do Decreto-Lei nº 64 /90, de 21 de Fevereiro; 

7º Teve parecer desfavorável da Direcção Regional d e Educação do 
Centro. 

8º O processo deve cumprir com o previsto no Decret o-Lei nº 37575 de 
8.10.49., e fica sujeito a parecer da D.R.E.C.. 

Assim, em face do exposto, emite-se parecer desfavo rável quanto ao 
solicitado, propondo-se o indeferimento do pedido a o abrigo do disposto nas alíneas 
a) b) c) d) e g) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-L ei nº 445/91, de 20 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 d e Outubro. 

Mais deliberou, que caso venha a apresentar element os dando resposta 
aos motivos que estiveram na origem da proposta do indeferimento, terá que ser 
consultada a D.R.E.C..” 

** 
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Nº 0165/11 PROCº INF Nº 89/98 - (fl - 34) 
De MARIA LOURDES B. KORRODI L. RITO,  residente na Rua Capitão 

Mouzinho de Albuquerque, nº 115 - 2º em Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. 
Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico de Obras, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 
18613, de 19/10/98, desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um prédio, a levar a e feito na Rua Mouzinho de 
Albuquerque/Rua Pero Alvito, freguesia de Leiria, a o abrigo do disposto nas alíneas a) 
e b) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91 , de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, tendo em conta a 
informação transmitida através do ofício nº 18613, de 19/10/98, desta Câmara 
Municipal. 

** 

Nº 0166/11 PROCº INF Nº 127/98 - (fl - 22) 
De ANTÓNIO SANTOS CORREIA,  residente na Rua Miguel Torga, nº 77 R/C 

em Leiria, acompanhado de uma informação da 1ª. Repartição Administrativa de Apoio ao 
Departamento Técnico de Obras, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 18752, de 19/10/98, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um edifício, a levar a  efeito em Ribeiras - D. Joana, 
freguesia de Marrazes, tendo em conta a informação transmitida através do ofício nº 
18752, de 19/10/98, desta Câmara Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

Nº 0167/11 PROCº. LOT. Nº 17/90 - (fl - 494) 
De MANUEL NICOLAU CASEIRO,  residente na Rua dos Lourais, nº 148, lugar 

e freguesia de Barreira, referente ao pedido de prorrogação do Alvará nº 866/97 do 
loteamento situado em Casal Fontainhas, freguesia de Leiria, e o cancelamento da Garantia 
Bancária nº 3257600053, na importância de 3.483.370$00, emitida pelo Banco Comercial 
Português, S.A.. 

A Câmara, depois de analisar a informação do Depart amento de Urbanismo 
de 17/11/98, e tendo em conta que as redes de abast ecimento de águas e esgotos 
foram concluídas e recebidas provisoriamente pelos S.M.A.S., deliberou, por 
unanimidade, autorizar o seguinte: 

1º A redução da Garantia acima referida para 10% do  seu valor, até à 
recepção definitiva das respectivas obras de infrae struturas (nomeadamente redes de 
águas e esgotos); 

2º A prorrogação do Alvará de Loteamento nº 866/97 emitido em 14/12/97, 
por um período de mais 365 dias. 

** 



98.11.18 

CMLeiria/Acta Nº 43 

.3627-(14) 

Nº 0168/11 PROCº LOT. Nº 10/98 - (fl - 37) 
De RUI PEDRO DA COSTA MANSO, residente em Rua de Fátima, nº 159 - 

Casal Vermelho, freguesia de Caranguejeira referente ao loteamento de uma propriedade a 
levar a efeito em Casal Santa Clara, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 13/11/98 , cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
bem como pelo facto de que vai dar-se início à elab oração do Plano de Pormenor 
desta zona de Parceiros, havendo necessidade de se enquadrar o presente estudo em 
directrizes urbanísticas mais vastas deliberou, por  unanimidade, notificar o 
requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Có digo de Procedimento 
Administrativo: 

“Face ao parecer dos Serviços Municipalizados de Ág ua e Saneamento, só 
seria possível promover uma ocupação ao longo dos a rruamentos existentes. 

Não nos parece no entanto, que a solução apresentad a com o índice 0,29 e 
17 moradias, ou seja 14 fogos por hectare seja exag erada, tendo em conta que numa 
solução ao longo dos arruamentos existentes e dos í ndices permitidos no plano, 
poderá eventualmente ser mais gravosa do ponto de v ista do abastecimento de água. 

Em síntese, julgo que os serviços (S.M.A.S.) deveri am indicar claramente 
quantos fogos poderão abastecer de água ou, não pod endo de todo abastecer a 
urbanização, esta é inviável e deverá o projecto se r indeferido nos termos da alínea e) 
do nº 2 do artigo 13º do Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 de Dezembro.” 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

Nº 0169/11 PROCº LOT. Nº 36/88 - (fl - 324) + INF. Nº 124/97 
De ASSOCIAÇÃO BATISTA DO EVANGELISMO, com sede na Rua Nossa 

Senhora do Amparo, Lote nº 2 - 1º Dtº. em Leiria, referente ao pedido de prorrogação do 
prazo para a apresentação do projecto de alterações a introduzir no Lote nº 7, do loteamento 
situado em Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

Retirado 

** 

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 SETE 

EXECUÇÃO DE UM COLECTOR PLUVIAL NA E.N. 113, JUNTO À C+S CORREIA 
MATEUS (POUSOS) (9) T – 104/98. 

Nº 0170/11 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos (D.O.M.) sobre a adjudicação 
definitiva da referida obra ao concorrente JOSÉ CEREJO SANTOS pelo valor de 
17.460.670$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera, p or unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do art.º 102.º do Decreto- Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente JOSÉ CEREJ O SANTOS, a obra supra 
referida pelo valor de 17.460.670$00 + IVA, e de ac ordo com a sua proposta de 10 de 
Agosto de 1998. 

** 

REPARAÇÃO DA RUA PAULO VI – LEIRIA (9)T – 115/98 . 

Nº 0171/11 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos (D.O.M.) sobre a adjudicação 
definitiva da referida obra ao concorrente MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES pelo valor 
de 28.013.339$00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera, p or unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do art.º 102.º do Decreto- Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES,  a obra 
supra referida pelo valor de 28.013.339$00 + IVA, e  de acordo com a sua proposta de 
01 de Setembro de 1998. 

** 

MELHORAMENTOS NA ESTRADA PRINCIPAL DA BAROSA (1ª FA SE) (9) T – 157/98. 

Nº 0172/11 Pela D.O.M. foi presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe com a 
informação e levantamento dos trabalhos necessários à execução da referida obra, 
estimando os custos da 1ª fase em 20.400 contos. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, aprovar o mapa 
de quantidades de trabalhos a executar e mandar abr ir concurso público para a 
realização da 1ª fase da obra, nos termos do artº 4 8º do Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de 
Dezembro. 

** 

REPARAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 357 – SANTA CATARINA DA 
SERRA (9) T – 46/98. 

Nº 0173/11 Na sequência do Acordo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal 
de Leiria e a Junta Autónoma de Estrdas, foi presente o processo respeitante ao assunto em 
epígrafe com uma informação da D.O.M.na qual refere o levantamento dos Trabalhos que 
são necessários executar na obra em questão, estimando o custo em 85.300 contos o qual 
contém um acréscimo de 24.500 contos em relação ao projecto apresentado pela J.A.E., o 
que justifica por tetrem sido incluídos outros trabalhos de beneficiação do troço da E.N. 
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A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade,aprovar o 
mapa de quantidades de trabalhos a executar apresen tados pela D.O.M. e mandar 
abrir concurso público nos termos do artº. 48º do D ecreto-Lei nº 405/93 de 10 de 
Dezembro, para a realização da obra em epígrafe. 

Mais delibera, dar conhecimento à J.A.E. que vai pr oceder à abertura de 
concurso público para a realização da obra e solici tar a esta entidade para 
disponibilizar a verba de 59.000 contos conforme o constante do Acordode 
Colaboração supra referido 

** 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTOS E BENEFICIAÇÃO DA RUA PRIN CIPAL NA 
FREGUESIA DE CORTES (9) T – 244/98. 

Nº 0174/11 Pela D.O.M. foi presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe com a 
informação e levantamento dos trabalhos necessários à execução da referida obra, 
estimando os custos da empreitada em 13.750 contos. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar o 
mapa de quantidades de trabalhos a executar e manda r abrir concurso limitado com 
carácter de urgência para a realização da referida empreitada nos termos do artº . 49º 
e nº 2 do artº. 50º do Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro. 

** 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTOS E RECTIFICAÇÃO DA E.M. DE PORTO CARRO - 
TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO CONCELHO (1ª F ASE) (9) T – 242/98. 

Nº 0175/11 Pela D.O.M. foi presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe com a 
informação e levantamento dos trabalhos necessários à execução da referida obra, 
estimando os custos da 1ª fase em 38.700 contos. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, porunanimid ade,aprovar o mapa 
de quantidades de trabalhos a executar e mandar abr ir concurso público para a 
realização da 1ª fase da obra, nos termos do artº. 48º do Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de 
Dezembro. 

** 

ESTRADA DO TOCO A CASAL NOVO – AMOR (1ª FASE) (9) T  – 147/98. 

Nº 0176/11 Pela D.O.M. foi presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe com a 
informação e levantamento dos trabalhos necessários à execução da referida obra, 
estimando os custos da 1ª fase em 29.900 contos. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade,aprovar o 
mapa de quantidades de trabalhos a executar e manda r abrir concurso público para a 
realização da 1ª fase da obra, nos termos do artº. 48º do Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de 
Dezembro. 

** 

E.N. 109-9 RECTIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE MONTE RED ONDO À PRAIA DO 
PEDROGÃO POR COIMBRÃO (9) T – 424/89. 
Nº 0177/11 No âmbito do Protocolo a celebrar com a J.A.E foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma informação da D.O.M. na qual 
propõe a aprovação na generalidade do projecto elaborado para a execução da obra supra 
referida devendo o mesmo ser objecto de alguns ajustamentos relativamente à zona urbana 
de Coimbrão bem como ao projecto da Variante que se pretende criar naquela localidade. 
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A Câmara tomou conhecimento e em conformidade com a  informação da 
D.O.M. anexa ao respectivo processo delibera por, u nanimidade, aprovar o projecto 
na generalidade para a obra em epígrafe devendo ser  tidas em consideração as 
questões mencionadas na mesma informação. 
 Mais delibera, dar conhecimento à J.A.E. da aprovaç ão do projecto, enviar-
lhe um exemplar, e, solicitar àquela entidade a inc lusão desta obra no Plano de 1999. 

** 

CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PONTÃO EM VALE SOBREIRO – C ARANGUEJEIRA 
(9) T – 66/96. 

Nº 0178/11  Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere que, considerando que se pretendendo a curto prazo 
pavimentar todo o arruamento que liga as povoações de Vale Sobreiro e Lameira, não se 
justifica neste processo a execução de trabalhos de pavimentação previstos no valor de 
1.997.500$00, devendo dar-se a obra por concluída, resultando assim trabalhos a menos no 
valor atrás referido. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
conclusão da obra resultando assim trabalhos a meno s, no valor de 1.997.500$00 + 
IVA. 

** 

ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO QUE LIGA V ALE SOBREIRO A 
LAMEIRO (9) 

Nº 0179/11 Retirado 

** 

REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO L3 (ROTUNDA DAS OLHALVAS ) (9) 

Nº 0180/11 Pela D.O.M. foi presente uma informação referente ao Estudo de Optimização 
dos Sistemas Viário e Pedonal da cidade de Leiria, com uma proposta de solução 
geométrica para o cruzamento da Rua Paulo VI e a Rua de Tomar com a ligação às 
Olhalvas e Ponte dos Caniços, na qual propõe a abertura de um concurso limitado para a 
sua implementação. 

 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar a 
solução geométrica apresentada para os arruamentos atrás referidos e mandar abrir 
um concurso limitado para a sua execução nos termos  do artº. 49º e nº 2 do artº. 50º 
do Decreto-Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro. 

** 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA AFONSO LOPES VIEIRA E PARQUE DE  ESTACIONAMENTO 
EM FRENTE À ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES L OBO (9) T – 211/98. 

Nº 0181/11 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 654.005$00 + IVA 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 654. 005$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma C.M.P.R. - Construções e Obras  Públicas, Ldª.. 

** 
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COLÉGIO A RAMPA (9) T – 284/96. 

Nº 0182/11 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
carta/requerimento do Sr. Dr. Victor Faria na qualidade de advogado da Srª. Cidália da 
Conceição Alexandre de Sousa Pissarra, proprietária do Colégio “a Rampa”, solicitando uma 
prorrogação do prazo que lhe foi concedido por deliberação de 98/09/09 a fim de poder 
responder ao que lhe foi transmitido pelo ofício 17460 de 29 de Setembro. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, conceder a 
prorrogação de mais 10 dias ao Colégio “a Rampa” pa ra se pronunciar sobre a 
deliberação de Câmara de 98/09/09. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PEDIDO DE SUBSÍDIO - CONFERÊNCIA S. VICENTE PAULO D A BARREIRA (1) 48 

Nº 0183/11 A Conferência de S. Vicente de Paulo da Barreira - Leiria solicita um subsídio no 
valor de 2.000.000$00 para fazer face aos encargos assumidos com actividades sociais em 
prole dos mais necessitados. 

 A Câmara, atendendo à grande actividade desenvolvid a pela Conferência 
acima referida na ajuda às pessoas mais carenciadas , e de acordo com a alínea i) do 
nº 1 do artº. 51º do Decreto-Lei 100/84, de 29 de M arço, com as alterações introduzidas 
pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho delibera por unan imidade atribuir um subsídio de 
2.000.000$00. 

** 

PROCº Nº. (1) 26-4/96 (ENTRADA Nº 2503; 04.02.97.) - FALTA DE PLANTAS DO HORTO 
MUNICIPAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE QUEIXA APRESEN TADO POR JOAQUIM 
CÂNDIDO DA SILVA (1) 26-4 

Nº 0184/11 Presente uma carta de Joaquim Cândido da Silva solicitando à Câmara a 
desistência da queixa para o Ministério Público pelo furto de algumas árvores do horto no 
valor de 26.000$00, alegando estar arrependido e pedindo desculpa pelo acto desvairado 
que o poderá levar para a cadeia e restituindo as referidas árvores. 
 Sobre o assunto a Divisão Jurídica apresentou, informação. 

 Analisada a informação da Divisão Jurídica a Câmara  delibera, por 
unanimidade, aceitar o pedido de desculpas e desist ir da queixa, devendo o facto ser 
comunicado ao Tribunal competente. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 

Nº 0185/11 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a dezoito de Novembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidade de 676.937.690$00 sendo de Operações 
Orçamentais 661.513.735$00 e de Operações de Tesouraria 15.423.955$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO Nº 13 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 (2) 

Nº 0186/11 Presente a 13ª Alteração do Orçamento Ordinário para o corrente ano 
importando os reforços com as deduções em 118.800 contos. 
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 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 13ª A lteração ao Orçamento 
Ordinário para 1998 

** 

ALTERAÇÃO Nº 12 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 (2)  

Nº 0187/11 Presente a 12ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 68.200 contos. 

 A Câmara delibera por unanimidade, aprovar a 12ª Al teração ao Plano de 
Actividades para 1998. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ALFREDO RODRIGUES PEREIRA  DA FONSECA (3) 24-
15 

Nº 0188/11 Presente o requerimento de Alfredo Rodrigues Pereira da Fonseca, solicitando 
autorização para ocupar a via pública com uma caravana de farturas, aos Domingos, sita no 
Largo do Papa, em Leiria. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, e face aos pare ceres emitidos, deferir 
o pedido, a título precário. 

** 

PROCº Nº. (3) 24-15/96, EM QUE É REQUERENTE FERNANDO TELES MARQUES, 
PROPRIETÁRIO DO CAFÉ RESTAURANTE “RAPATACHO”, SITO NA RUA DO BREJO 
Nº 55 R/C DTº., NA CIDADE DE LEIRIA - PEDIDO DE LIC ENCIAMENTO DE AFIXAÇÃO 
DE PUBLICIDADE (TOLDOS E RECLAME LUMINOSO) - RECLAM AÇÃO DA 
DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 98.06.03 

Nº 0189/11 Retirado para reanálise. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

RESCISÃO DE CONTRATO (4) 

Nº 0190/11 Presente uma carta de 98.10.31., do Sr. ARQTº. PEDRO MANUEL MOUGA 
JÁCOME DA COSTA , solicitando a cessação do contrato, que celebrou com esta Câmara 
em 92.03.31., em regime de avença, ao abrigo da condição quarta daquele contrato, por 
motivo de indisponibilidade de tempo. 

 A Câmara, considerando o disposto na condição quart a do referido 
contrato, delibera, por unanimidade, rescindir o me smo com efeitos a 99.01.01., 
inclusive. 

** 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS/FORMULÁRIO DE CA NDIDATURA, NOS 
TERMOS DA PORTARIA Nº 268/97, DE 98.04.18., COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELAS PORTARIAS NºS 1271/97, DE 98.12. 26 E 814/98, DE 98.09.24 
(4) 39-7 

Nº 0191/11 Presente o formulário de uma candidatura, programa de estágio e curriculum 
vitae do orientador, referente ao estágio para um Licenciado em Planeamento Regional e 
Urbano, a remeter ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de Leiria. 
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 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM INDIVÍDUO COM FORMAÇÃO EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL, PARA COLABORAR NO LEVANTAMENTO DE TRABALHOS A EXECUTAR EM 
DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES, NA PREPARAÇÃO DE CONC URSOS, 
ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RESPECTIVAS E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA AOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO EXECUTADOS POR  
ADMINISTRAÇÃO DIRECTA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLAR ES, EM REGIME DE 
AVENÇA, PELO PRAZO DE UM ANO - PROCº Nº 12/98-D (4)  39-5 

Nº 0192/11 Presente o processo relativo à aquisição acima referidos, acompanhado da Acta 
de Abertura de Propostas e Relatório Final da Comissão de Análise de Propostas. 
 Consultado o processo a Comissão constatou que os convidados constantes dos 
ofícios nºs 18832 e 18834, respectivamente, não responderam. 
 Procedeu-se depois à leitura do ofício convite e à elaboração da lista dos 
concorrentes, que é a seguinte: 

- JOSÉ LARANJO FERREIRA Souto da Carpalhosa 

 Assim: 

 Propõe-se a adjudicação da presente prestação de serviço, ao concorrente 
JOSÉ LARANJO FERREIRA pelo valor de 1.800.000$00 + IVA, conforme a sua proposta. 

 A Câmara delibera, por maioria com a abstenção dos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista Dr. Acácio de Sousa e Raul Ca stro, adjudicar a prestação de 
serviços a José Laranjo Ferreira pelo valor de 1.80 0.000$00, acrescido de IVA à taxa 
legal, se for caso disso com efeito a 19 de Novembr o. 

 O Senhor Vereador António Sequeira apresentou a se guinte justificação de 
voto: 

“Justificação de Voto 

 Tenho por norma exprimido voto de abstenção nas contratações de 
colaboradores eventuais para os diversos serviços da Câmara pois sou de opinião que se 
deve privilegiar uma restruturação dos serviços que preveja o provimento de lugares 
previstos nos quadros. 
 Nesta caso voto favoravelmente por se tratar de dar continuidade a um trabalho 
especializado que o Sr. Laranjo Ferreira tem vindo a desempenhar com grande eficiência e 
cuja interrupção poderia trazer graves inconvenientes para as obras escolares que ele 
acompanha.” 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

Nº 0193/11 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE GE STÃO DE ACESSOS 
E ASSIDUIDADE (RELÓGIO DE PONTO) (7) 

 Na sequência do Concurso Publico n.º 18/98, aberto nos termos da alínea a), do 
n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 de Março com a alteração dada pelo 
Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, para a aquisição supra, foi presente de o processo, 
acompanhado de duas reclamações apresentadas pelas firmas Datelka – 
Telecomunicações, Lda e Rigor P Informática de Filipe Manuel Portela Silva e do Relatório 
Final da Comissão de Análise de Propostas, na sequência. 
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 A Câmara Municipal, depois de analisar o relatório final da Comissão de 
Análise de Propostas e concordando com o mesmo, del ibera por maioria, não 
considerar as reclamações efectuadas pelas firmas D atelka – Telecomunicações, Lda 
e Rigor P Informática de Filipe Manuel Portela Silv a. 
 Mais delibera por maioria adjudicar  na sequência da deliberação de 
98/09/30 a aquisição e montagem do sistema de gestã o de acessos e assiduidade 
(Relógio de Ponto) à firma Milénio 3 – Sistemas Ele ctrónicos, Lda, pelo valor de 
5.407.500$00 + I.V.A. 
 O Senhor Vereador Dr. Acácio de Sousa absteve-se.  

** 

RECTIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS DE CABINE DUPL A (7) 

Nº 0194/11 A Acta da reunião de Câmara, de 28 de Outubro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 

Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3519-(24)), no Ponto 
Nove da Ordem de Trabalhos, onde se lê, “... deliberou, por unanimidade adjudicar as 2 
viaturas de cabine dupla, marca Nissan, modelo Pick  Up 4 x 2, no montante de 
5.588.360$00 + IVA à Firma Entreposto - Viaturas e Máquinas, Lda. (Proposta Variante) 
).”, deve ler-se, “...delibera, por unanimidade adjudicar as 2 viatur as de cabine dupla, 
marca Nissan, modelo Pick Up 4 x 2, no montante de 5.588.360$00 + IVA à Firma 
Entreposto - Viaturas e Máquinas, Lda. (Proposta Va riante). 

Mais delibera por ser urgente dispensar a audiência  prévia dos 
interessados em conformidade com alínea a) do nº 1 do artigo 103º do Código de 
Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-l ei nº 442/91 de 15 de Novembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/96 de 31 de Janeiro.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE 11 HABITAÇÕE S SOCIAIS DO 
BAIRRO DA FUNDAÇÃO SALAZAR - TELHEIRO - LEIRIA 

Nº 0195/11 No seguimento das deliberações de Câmara  de 97.04.23., e 98.09.23., a 
câmara delibera, por unanimidade, destacar do prédi o descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o nº 9 da Freguesia de Barreira  os prédios inscritos na matriz 
predial urbana sob os artigos 944, 945, 946, 9748, 949, 950, 951, 952, 953, 954 e 955. 
 O destaque é efectuado nos termos do artº. 5 do De creto-Lei 448/91 de 29 
de Novembro alterado pelo Decreto-Lei 334/95 de 28 de Dezembro, os quais se 
encontram devidamente demarcados e ficam a constitu ir prédios distintos. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PROTOCOLOS COM ASSOCIAÇÕES 

Nº 0196/11 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. 
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 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanim idade agendar este 
assunto para a próxima reunião. 

** 

SUBSÍDIO (1) 35-8 

Nº 0197/11 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foram presentes cartas da 
Associação para o Desenvolvimento de Leiria (ADLEI) a solicitar a atribuição de apoio 
financeiro para a prossecução das suas actividades. 

 A ADLEI é uma instituição que intervém no concelho nos domínios do 
desenvolvimento Económico, Cultural e Social e de manifesto interesse público. 

 A Câmara, reconhecendo a relevância da intervenção da ADLEI delibera 
por unanimidade atribuir de acordo com a alínea i) do nº 1 do artigo 51º do Decreto-Lei 
nº 100/84, de 19 de Março, com as alterações introd uzidas pela Lei 18/91 de 12 de 
Junho, um subsídio de 1.200.000$00 a pagar em três prestações mensais iguais e 
sucessivas com efeito a partir do corrente mês de N ovembro. 

** 

SUBSÍDIO (1) 48 

Nº 0198/11 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente ofício da 
Associação de Promoção Social de Chainça a solicitar a atribuição de apoio financeiro para 
remodelação, ampliação das instalações, e melhoria das condições de funcionamento e 
aumento da capacidade do Jardim de Infância da Chainça propriedade da Associação e a 
funcionar com base num Acordo de Cooperação com a Segurança Social e Direcção 
Regional de Educação do Centro. 
 Com a realização das obras passa a ser possível a integração do Jardim de 
Infância na Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, obviando o investimento directo do 
Município. 

 A Câmara, reconhecendo a relevância da intervenção  da Associação de 
Promoção Social de Chainça, o acordo entre esta, a Segurança Social e o Ministério 
da Educação para funcionamento do Jardim de Infânci a e respectiva integração na 
Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, e a libertaç ão do Município da 
obrigatoriedade de investimento municipal directo, nos termos do nº 1 da alínea e) do 
artº 8º do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, del ibera por unanimidade atribuir um 
subsídio de 6.000.000$00 a pagar em seis prestações  mensais iguais e sucessivas 
com efeito a partir do próximo mês de Dezembro. 

** 

SEMANA DAS MARIONETES 

Nº 0199/11 Presente pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO a programação da 
“Semana de Marionetas” a decorrer entre 23 e 29 de Novembro, em colaboração com as 
Câmaras Municipais de Marinha Grande e Pombal. 

 A Câmara delibera, por unanimidade concordar com a  programação e com 
o mapa de despesas apresentado no valor total de 4. 379.356$00. 

** 
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DIA NACIONAL DA CULTURA CIENTIFICA (8) 15-1 

Nº 0200/11 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

 “1º- Vão ser realizadas 2 conferências pelo professor Manuel António 
Baptista, sendo uma à tarde para alunos do ensino Secundário e outra à noite aberta ao 
público. 

 2º- Vão ser distribuídas caixas de experiências com material de uso 
corrente às escolas do 1º Ciclo participantes no Projecto Ciência nas Escolas - Semana da 
Ciência. Estas conjuntos baseiam-se nos materiais da Sociedade Portuguesa de Física. 

 3º- A Câmara associa-se ainda às escolas do concelho que promovem na 
Semana da Ciência e Tecnologia actividade cujo âmbito ultrapassa a própria escola. 

 4º- A convite da Unidade Ciência Viva, cerca de 60 alunos do ensino 
secundário, participarão em Lisboa, num debate com Anne Druyan, viúva e colaboradora de 
Carl Sagan seguido da projecção do filme “Contacto”. O transporte desses alunos foi já 
oferecido à Câmara pela Rodoviária do Tejo. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROGRAMA MUSEOLÓGICO - INFORMAÇÕES 

Nº 0201/11 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente o programa 
Museológico de Leiria distribuído a todos os membros do executivo. 

 A Câmara delibera, por unanimidade analisar o Progr ama para futura 
apreciação em reunião de Câmara dentro de 15 dias. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - 
(INFRAESTRUTURAS) 

Nº 0202/11 É de todo importante que, cada vez mais, os Clubes que promovem actividades 
desportivas possuam a capacidade de planearem e organizarem estrategicamente as suas 
acções no tempo, permitindo que as suas actividades caminhem na direcção pretendida. 
 Para isso é fundamental uma definição o mais objectiva possível do quando e do 
quanto podem receber, em termos de apoio, em cada época desportiva. 
 Assim, atendendo à inexistência de qualquer período definido da candidatura 
pelos Clubes aos apoios a atribuir pela Autarquia, para a construção/conservação de 
infraestruturas desportivas. 
 Propõe o Vereador do Desporto a definição de dois períodos de candidatura aos 
apoios para a área das infraestruturas de acordo com os critérios definidos pelo PAAD, a 
partir do ano de 1999 e a decorrer nos seguintes períodos: 

 1º Período 1 A 30 Junho 

 2º Período 1 A 31 Dezembro 

 A Câmara delibera, por unanimidade concordar com a  definição dos dois 
períodos de candidatura aos apoios para a área das infraestruturas de acordo com os 
critérios definidos no PAAD a partir do ano de 1999 . 

** 
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PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

ANIMAÇÃO NOCTURNA 

Nº 0203/11 Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi de novo presente a 
Proposta Nº 29, sobre o assunto em epígrafe. 

 Apresentada a proposta na reunião anterior foram introduzidas algumas 
alterações  propostas pelo Senhor Vereador Eng. Fernando Carvalho, nomeadamente a 
alteração ao ponto 2) do seguinte teor: 

 Negociar com os proprietários a aquisição dos recipientes e a sua recolha no 
próprio estabelecimento. 

 Retirar os pontos nºs 5 e 8 da proposta para análise posterior. 

 A Senhora Presidente informou que na reunião entre os Presidentes da Câmara 
do Distrito e o Governador Civil foi deliberado constituir um grupo de trabalho para analisar 
esta problemática e apresentar soluções globais e uniformes para todo o Distrito. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a propo sta com as alterações 
introduzidas pelo Senhor Vereador Eng. Fernando Car valho. 
 Mais delibera notificar os comerciantes do terreir o, o Comando Distrital da 
PSP e a STL do teor desta deliberação e da proposta . 

** 

SEGURANÇA 

Nº 0204/11 Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi de novo presente a 
Proposta Nº 30, sobre o assunto em epígrafe. 

 O Senhor Vereador Engº. Fernando Carvalho informou que já está a ser 
feito há algum tempo o estudo nesse sentido. 

 A Câmara delibera, por unanimidade integrar a prop osta no estudo que 
está a ser feito, tendo também em vista a aplicação  dos Regulamentos de Publicidade 
e de Resíduos Sólidos. 

** 

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: 

- VOTO DE PESAR 
- RECTIFICAÇÃO - PROCº 1350/98 
- CEDÊNCIA DA ESCOLA DO 1º CEB DO CRASTO À ASSOCIAÇ ÃO 

PORTUGUESA PARA PROTECÇÃO AOS DEFICIENTES AUTISTAS 
- AGRUPAMENTO DE CRUZ D’AREIA 
- ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O 

INSTITUTO DA ÁGUA A DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE D O 
CENTRO E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA  

- APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS PARA COLOCAÇ ÃO DE 
COBERTURA DA BANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL 

- PAGAMENTOS 

** 
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VOTO DE PESAR (4) 39-4 

Nº 0205/11 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido de ser 
concedido um voto de pesar, a manifestar à Srª. Dª.  Veríssima Maria Soares de 
Oliveira Gaspar Gonçalves, funcionária desta Câmara  Municipal, pelo falecimento de 
sua Mãe ocorrido no dia 17 de Novembro de 1998, ten do a Câmara, deliberado por 
unanimidade, concordar. 

** 

RECTIFICAÇÃO - PROCº Nº 1350/98 - (fl - 128) 

Nº 0206/11 A acta da reunião de Câmara, de 4 de Novembro de 1998, contém imprecisões 
que se torna necessário rectificar. 

Assim: 

Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página 3565 -( 37 )), no Ponto 
Número Fora da Agenda da referida deliberação onde se lê, “De INSTITUTO DO 
EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - DELEGAÇÃO REGIONA L DO CENTRO, 
com sede em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de alterações interiores a levar a 
efeito num prédio situado na Rua S. Miguel, lote nº 1 - Stº. António do Carrascal, freguesia 
de Leiria. 
DELIBERAÇÃO  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 98/11/03, deliberou, por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura de alterações interiores a levar a efeito no edifício acima referido e, 
autorizar o licenciamento das mesmas, devendo no entanto dar cumprimento ao Decreto-Lei 
nº 127/97, de 22 de Maio.” deve ler-se: 

“De INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 
DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO,  com sede em Leiria, referente a obras de 
alterações interiores, a levar a efeito num edifício situado na Rua S. Miguel, Lote nº 1 - Stº. 
António do Carrascal - Leiria, e destinado às suas instalações . 
DELIBERAÇÃO  

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em conta a informação prestada 
pelo Departamento de Obras Particulares de 98/11/03, deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer favorável à pretensão, uma vez que se tratam de alterações apenas para espaços 
interiores não sujeitas a licenciamento, de acordo com o nº 4 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 

CEDÊNCIA DA ESCOLA DO 1º CEB DO CRASTO À ASSOCIAÇÃO  PORTUGUESA 
PARA PROTECÇÃO AOS DEFICIENTES AUTISTAS 

Nº 0207/11 Pelo Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO foi presente um ofício da 
Associação Portuguesa para a Protecção aos Deficientes Autistas que solicitava a cedência 
do espaço nas instalações da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico do Crasto, na Freguesia 
de Colmeias com o objectivo de servir como Sede provisória de um Núcleo Distrital da 
Associação destinado a servir os seus utentes no Distrito de Leiria. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ce dência da Escola do 1º 
Ciclo do Ensino Básico do Crasto, na freguesia de C olmeias  à Associação 
Portuguesa para a Protecção aos Deficientes Autista s com o objectivo de ser utilizada 
como sede provisória do Núcleo Distrital. 
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AGRUPAMENTO DE CRUZ D’AREIA (8) 15-4 

Nº 0208/11 Presente o ofício nº 187/98 do AGRUPAMENTO DA CRUZ D’AREIA , datado de 
98.11.02., solicitando a verba de 320.856$00, para fazer face às despesas referentes ao 
refeitório, durante o mês de Outubro de 1998. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, transferir par a a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola Nº 6 de Leiria a  verba de 320.856$00, com 
destino ao fornecimento das refeições dos alunos do  1º Ciclo do Ensino Básico. 

** 

ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O INSTITUO DA ÁGUA 
A DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE DO CENTRO E A CÂMAR A MUNICIPAL DE 
LEIRIA. 

Nº 0209/11 Pelo Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO  foi presente a seguinte 
informação: 

 “Considerando o acordo mencionado em epígrafe; 
 Considerando que se encontram a decorrer os trabalhos de limpeza e 
desobstrução do rio Lis e Lena, oportunamente entregues à Associação de Regantes e 
Beneficiários do Vale do Lis, conforme deliberação nº 50/10. De Outubro de 1998; 
 Considerando a verba, ainda disponível do referido acordo de colaboração; 
 Considerando as intervenções mais urgentes face à época de chuvas que se 
aproxima; 
 Considerando a disponibilidade da referida Associação para realização de mais 
trabalhos; 
 Face ao exposto e ao carácter de urgência da situação, propõe-se a entrega dos 
seguintes trabalhos à Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis, dados os 
valores praticados por esta entidade serem substancialmente inferiores aos preços médios 
de mercado, revelando-se como uma proposta favorável à Autarquia: 

 Limpeza e desobstrução do rio Lis no troço compreendido entre a Ponte das 
Necessidades e a Ponte José Domingues 4.617.000$00 

 Elevação das motas do rio Lis, em cerca de 1 metro, sob o IC2, (numa extensão 
de 45 metros e numa largura de 4,5 metros) 400.000$00 

 Limpeza da Vala 319 (numa extensão de 400 metros) 200.000$00 

 Total dos trabalhos propostos: 5.217.000$00 

 (todos os valores indicados incluem o IVA)” 

 A Câmara analisou o assunto e considerando que os trabalhos a executar 
são estritamente necessários, delibera, por unanimi dade, com base na informação, e 
com os fundamentos da deliberação nº 50/10, de Outu bro de 1998 autorizar a 
realização dos trabalhos no valor de 5.217.000$00 c om IVA incluído nos termos do nº 
1 do artigo 37º tendo em conta o previsto na alínea  c) do nº 1 do artigo 36º do Decreto-
Lei nº 55/95 de 29 de Março, devendo dar-se conheci mento à Associação de Regantes 
do Vale do Lis. 

** 



98.11.18 

CMLeiria/Acta Nº 43 

.3645-(32) 

PEDIDO DE APOIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE POUSOS PAR A COLOCAÇÃO DE 
COBERTURA DA BANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL 

Nº 0210/11 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi solicitado uma comparticipação 
para Junta de Freguesia de Pousos para a obra em epígrafe. 

 A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público 
delibera, por unanimidade atribuir uma comparticipa ção financeira à Junta de 
Freguesia de Pousos a importância de 1.000.000$00, para colocação da bancada do 
Campo de Futebol. 

** 

PAGAMENTOS (2) 

Nº 0211/11 Presente a ordem de pagamento nº 8015/98 aos Serviços Municipalizados - 
Água e Saneamento no valor de 94.173.046$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram vinte horas, 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 dezoito 
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 

___________________________ 


