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ACTA Nº 41 
Aos quatro 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 

 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, 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. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.10.28, 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 catorze horas e 
quarenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

1131/80 AMÉRICO PEREIRA MARQUES 
1585/93 MANUEL DE JESUS DAS NEVES 

977/94 MANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA 
421/95 DAVID OLIVEIRA GONÇALVES 
161/96 ISILDA DA ENCARNAÇÃO FERNANDES 
513/96 CONSTRUÇÕES ROQUE, LDª. 
897/96 MANUEL DA COSTA PEREIRA 

1314/96 MANUEL DE JESUS OLIVEIRA CLEMENTE 
614/97 ANTOINE CHRISTIAN DO ROSÁRIO 
908/97 JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS 

1055/97 LEIRINEGÓCIOS, LDª. 
1416/97 DOMINGOS JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO 
1634/97 CENTRO DESP. CULTURAL RECREATIVO BELO HORIZONTE 

514/98 ANTÓNIO MANUEL FERREIRA CANOEIRO 
599/98 SOUSA & CUNHA, LDª. 
728/98 CÉLIA MARIA DA SILVA GASPAR 
794/98 MANUEL DE JESUS PEREIRA 
815/98 HABIRUNCA - SOC. CONSTRUÇÕES, LDª. 
873/98 JOSÉ ESPERANÇA BARBEIRO 
883/98 ANTÓNIO JOAQUIM ROSA 
898/98 ANTÓNIO MIGUEL COSTA PARAÍSO 
901/98 RAUL DOS SANTOS GAMEIRO 

1193/98 LUÍS GONZAGA VIEIRA SANTOS 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº: 

91/98 ISABEL MARIA NETO LOPES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS: 

15/82 JOSÉ EDUARDO QUARTIM COSTA E OUTROS 
30/92 ARRABALDE - EMP. URBANÍSTICOS, S.A. 
37/94 IMOBILIÁRIA RODA, LDª. 
25/97 JOSÉ ANTUNES SANTOS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº.. 

54/92 ERNESTO DA CONCEIÇÃO FARIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 232/98 JARDIM DE INFÂNCIA DE A-DOS-PRETOS - PROPOSTA DE APROVAÇÃO 
DE PROJECTO DE CONSTRUÇÃO E PROCESSO DE CANDIDATURA 

T 134/98 E.M. 532 - 4 DE BARRACÃO À CONFRARIA - OBRAS DE CORRECÇÃO À 
RAZANTE - COLMEIAS - ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E 
ANÁLISE DE PROPOSTAS - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

T 231/98 RECTIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA RUA DAS OLHALVAS - 3ª FASE - 
ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS - 
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

T 236/98 EXECUÇÃO DA ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA AVENIDA MARQUÊS 
DE POMBAL COM AS RUAS DO MUNICÍPIO E D. JOSÉ ALVES CORREIA 
DA SILVA - ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE 
PROPOSTAS - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 
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T 7/97 REPARAÇÃO DO C.M. 1228 - TROÇO DO CRUZAMENTO DA E.N. 356 - 1 
(MACEIRA) AO CRUZAMENTO DO C.M. 1228 (RUA DO BAIRRO) E TROÇO 
DO VALE DA GUNHA ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO - ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 560/90 LIGAÇÃO DA ESTRADA N. 113 À ESTRADA N. 350 - 1º TROÇO - 
TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PROCESSO DE INQUÉRITO - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 52/10 
- PROCESSO DE INQUÉRITO - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 101/10 
- PROCESSO DE INQUÉRITO - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 101/10 
- REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES Nº 11 
- ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO Nº 12 

PONTO NÚMERO OITO 

- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÕES 
- PUBLICIDADE - LUBRIGAZ, LDª. 
- PUBLICIDADE - BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A. 
- PUBLICIDADE - JOSÉ ANTÓNIO MARQUES DE MENEZES & FILHOS, LDª. 
- ANULAÇÃO DE CADERNETAS MOD/11-A 
- CEMITÉRIO - RELAÇÃO DE ALVARÁS E AVERBAMENTOS DE SEPULTURAS 

DESPACHADOS PELA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
- TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS - PEDIDOS DE COLOCAÇÃO DE 

PUBLICIDADE EM TÁXIS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PESSOAL - PEDIDO DE APOSENTAÇÃO - JUNTA MÉDICA DE FERNANDO 
DOMINGOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- AUTOCARROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA - CEDÊNCIAS GRATUITAS 
- ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO RODRIGUES LOBO - EUROPROJECTO 
- REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E 
SECUNDÁRIOS, BEM COMO DOS RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS - 
REPRESENTANTE DA AUTARQUIA LOCAL QUE INTEGRARÁ A ASSEMBLEIA 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 267 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

- “SOS RACISMO” - PROJECTO “ARGUMENTO PARA UMA BANDA DESENHADA” - 
PEDIDO DE APOIO 

- ISLA - REGULAMENTO E ADENDA AO PROTOCOLO 
- EPL - PLANO DE ACTIVIDADES 

PONTO NÚMERO ONZE 

- BIBLIOTECA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE VÁRIOS VÍDEOS DE ANIMAÇÃO PARA A 
SALA DE AUDIOVISUAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

PONTO NÚMERO DOZE 

- SUBSÍDIOS (INFRAESTRUTURAS)/GESTÃO DE INSTALAÇÕES 

PONTO NÚMERO TREZE 

- ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO AO NÚCLEO COORDENADOR DOS 
MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL DO DISTRITO DE LEIRIA 
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REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

Nº 0001/11 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

 O Senhor JÚLIO DA SILVA,  veio apresentar um conjunto de problemas e 
sugestões, nomeadamente o problema das cheias na parte baixa da cidade, o projecto da 
margem direita do rio Lis, o trânsito no Centro Histórico e a Fonte Quente que se está a 
degradar e cujas águas termais são desperdiçadas. 
 Congratulou-se com o encerramento ao trânsito da Praça Rodrigues Lobo. 

 A Senhora PRESIDENTE agradeceu as preocupações e sugestões e, 
relativamente a alguns assuntos expostos, como , por exemplo, a cheias periódicas na parte 
baixa da cidade e o trânsito no Centro Histórico, foi dito que o assunto está em estudo para 
que se tomem as medidas necessárias. 

** 

 O Senhor VASCO OLIVEIRA  representando a firma EUROÁLCOOL, LDA. - 
PROCº 1352/93 a propósito do Licenciamento de um armazém com depósito de álcool para 
venda para fins agrícolas veio informar que esteve reunido com o Eng. Cunha Lopes, da 
Protecção Civil, que lhe disse ser necessário consultar a ATRIC. 
 Consultada a ATRIC, esta responde que , nos termos regulamentares, não 
necessitava de qualquer outro Licenciamento, dado as quantidades com que operam serem 
inferiores a 5.000 toneladas. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que o processo virá á próxima reunião da 
Câmara. 

 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA sugeriu que o Senhor Director do D. 
U. , Arqº. Moreira de Figueiredo, faça, na reunião em que o assunto voltar a ser discutido, a 
apresentação de tudo o que está previsto para aquela zona. Esta sugestão foi aceite. 

** 

 A Senhora FILOMENA SILVA PARENTE sobre o PROCº. 1077/94 de Adelino 
dos Santos Vieira 
 No local onde reside, no Campo Amarelo, ao fundo do seu quintal, está 
implantada e em funcionamento ilegalmente uma empresa industrial que provoca graves 
transtornos ambientais, em termos de ruído. 
 O licenciamento das instalações era para armazém de alfaias agrícolas. 
 Entretanto a actividade industrial tem tido um grande incremento, funcionando de 
noite e aos fins de semana. O Gabinete do P.D.M. disse que não era viável o funcionamento 
de uma actividade industrial numa zona de habitação. 
 Vem solicitar a resolução do problema porque não têm tranquilidade. 

 O Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO  afirmou que lhe chegou 
recentemente ao conhecimento que já há uma intenção de se transferirem para outro local. 

 A Senhora PRESIDENTE disse que embora exista no processo um parecer do 
Ministério da Economia a conceder-lhe, três anos para encontrarem uma alternativa de 
localização, estão na disposição de resolver o assunto. 

** 
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

Nº 0002/11 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Quis saber se já havia resposta ao pedido feito na reunião anterior sobre o 
funcionamento da fiscalização. 

 Pelo Director do D.O.P., Senhor Eng. Costa, foi informado que, de acordo com a 
solicitação do Senhor Vereador Raul Castro na anterior reunião da Câmara, os Senhores 
Fiscais Joaquim Simões e Victor Simões subscreveram a seguinte declaração: 
 “para os devidos efeitos e fins convenientes declaramos por nossa honra que 
nunca estivémos na obra referente ao Processo nº 797/97, Lote 5, nem tivémos qualquer 
contacto com o proprietário desta, ou empreiteiro, desconhecendo-se qualquer assunto 
sobre a referida obra ou quando foi iniciada.” 

 2º Solicitou o processo da GUERGIL, Lotes 1 e 2, para verificar as licenças. 

 3º A notícia saída no Jornal de Leiria sobre a auditoria induz em erro, podendo 
considerar-se que houve alcance de dinheiros públicos. 
 Foi sugerido fazer um esclarecimento ao jornal para dissipar interpretações 
menos rigorosas. 

** 

Nº 0003/11 Pelo senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as 
seguintes questões: 

 1º Foi proposto que se desse maior celeridade ao processo de definição da Área 
Crítica de Intervenção (A.C.I.), até porque pode ser útil no âmbito do PROCOM. 

 O Senhor Vereador ENG. PEDRO DE FARIA, considerando tratar-se de uma 
boa ideia, deu conta do trabalho que está a ser desenvolvido para se chegar à instauração 
da ACI. Informou ainda que há total receptividade para dar corpo a esse projecto. 

 2º Há queixas de utilizadores da Biblioteca Municipal por não poderem tirar lá 
fotocópias. 

 O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou que neste momento a 
Biblioteca não está dotada do equipamento repográfico necessário à prestação de um bom 
serviço; no entanto o assunto tem sido abordado para ajuizar sobre as medidas a tomar. 

** 

Nº 0004/11 Pelo Senhor Vereador ENGº PEDRO FARIA foi informado o seguinte: 

 1º Aproveitando-se a quadra natalícia vai ser colocada iluminação paisagística, 
que ficará definitivamente instalada, na Ponte dos Caniços, na Ponte “do Sinaleiro” e na 
Ponte pedonal junto à portaria do Parque. 

 2º O Senhor Vereador sugeriu que se procedesse à iluminação do troço entre a 
Rotunda da Qtª. de S. António e a antiga Estrada da Figueira, no Arrabalde d’Além. 

 A Senhora Presidente informou que está a ser preparado o processo para 
instalação da iluminação. 

** 
Nº 0005/11 A Senhora PRESIDENTE informou que o Município ganhou na 1ª instância o 
processo da IMOSSOARES, na Avª. 25 de Abril. 

** 
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PONTO NÚMERO UM 
Nº 0006/11 PROCº Nº 1131/80 (fl - 250) 

De AMÉRICO PEREIRA MARQUES,  residente na Rua do Carmo, nº 35, 
freguesia de Caranguejeira, referente projecto de arquitectura das alterações a levar a efeito 
num edifício situado no Largo Cândido dos Reis, nº 17 em Leiria, para instalação de 
estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 02/11/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura das alterações a  levar a efeito no edifício acima 
referido, para instalação de estabelecimento de res tauração e bebidas, condicionado 
ao seguinte: 

1º Dar cumprimento em obra às exigências do Decreto -Regulamentar nº 
38/97, de 25 de Setembro, em consonância  com o par ecer do Centro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

1º Apresentar projectos da especialidade incluindo projecto de 
insonorização, no prazo de 180 dias. 

** 

Nº 0007/11 PROCº Nº 1585/93 (fl - 197) 

De MANUEL DE JESUS DAS NEVES,  residente na Avª. Principal, freguesia de 
Memória, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito em Ramadiça, freguesia Parceiros. 

A Câmara, depois de reanalisar o assunto e concorda ndo com a 
informação prestada pelo Departamento de Obras Part iculares em 02/11/98, deliberou, 
por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura  da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar planta corrigida com degraus em lanço s rectos e antecâmara 
na cave, por questões se segurança e salubridade (a rtigos 15º e 45º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas). 

** 
Nº 0008/11 PROCº Nº 977/94 - (fl - 330) 

De MANUEL DE JESUS PEREIRA DA SILVA,  residente na Rua Dr. António da 
Costa Santos, nº 9 - Leiria, referente ao projecto de arquitectura de legalização das 
alterações de um prédio sito na Rua D. Carlos I - Leiria Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta eficaz às questõe s que estiveram na origem da 
proposta do indeferimento, deliberou, por unanimida de, indeferir a pretensão ao 
abrigo do disposto na alínea 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, por: 

- Falta de declaração do técnico inicial, face ao n º 5 do artigo 29º 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; 

- A utilização da cave deve ser exclusivamente para  estacionamento; 
- Falta de planta de implantação com amarelos e enc arnados, pelo que 

dado a construção se ter aproximado da via deverá r eduzir o número de lugares de 
estacionamento na frente da construção para 8, e me lhorar as concordâncias 
conforme assinalado na folha 329 (da qual deverá se r fornecer-se fotocópia); 

- A sala de condomínio deverá ser num dos outros co mpartimentos com 
janelas, que reunam condições de habitabilidade. 

Mais deliberou, que caso venha a resolver estas que stões, deverá ceder a 
frente do terreno confinante com o caminho como tam bém está assinalado na folha 
329. 
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Nº 0009/11 PROCº Nº 421/95 - (fl - 121) 

De DAVID DE OLIVEIRA GONÇALVES, residente em Sobral - Stª. Catarina da 
Serra, referente ao projecto de arquitectura para legalização de alteração de um muro, sito 
no lote nº 50 - Quinta da Barreta - 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   30/10/98, 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 projecto de alterações c abe a estes serviços 
informar, que o muro não se encontra de acordo com o disposto nas alterações ao 
processo de loteamento nº 20/87 em que se insere no  que se refere ao acesso à cave 
que deve ser apenas um, e localizado de acordo com o indicado em planta anexa (a 
enviar fotocópia ao requerente); 

Deverá ainda ser reformulado o alçado proposto, de modo a diminuir o 
impacto visual sobre o arruamento e tal como já ref erido no parecer destes serviços 
de 07/03/95 (Deliberação de 15/03/95); 

O projecto de alterações está mal elaborado, já que  é desenvolvido a partir 
dum projecto que não está aprovado. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e d) do nº 1 do artigo 63º 
do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 250/94, de 15 de Outubro.” 

** 

Nº 0010/11 PROCº Nº 161/96 (fl - 88) 

De ISILDA ENCARNAÇÃO FERNANDES,  residente em Casal de Santa Clara, 
freguesia de Parceiros, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito numa moradia, situada em Casal de Santa Clara, freguesia 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a reanálise do projecto de arq uitectura das alterações na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar no prazo de 180 dias, projecto de arq uitectura rectificado 
de modo a: 

a)  Eliminar os vãos do alçado lateral esquerdo, um a vez que não 
cumprem com o Código Civil; 

b)  Garantir um lugar de estacionamento dentro da p arcela. 

** 

Nº 0011/11 PROCº Nº 513/96 (fl - 225) 

De CONSTRUÇÕES ROQUE LDª., com sede no lote 4 - traseiras - Quinta de 
Stº. António em Leiria, referente projecto de arquitectura de alterações, a levar a efeito num 
edifício, situado na Rua de Stº. António em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 
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1º Apresentar arquitectura corrigida do modo a: 
a) Trocar os compartimentos denominados quarto e sa la, a fim de poder 

cumprir nomeadamente com o artigo 86º do Regulament o Geral das Edificações 
Urbanas; 

b) Manter a ligação à escada no piso do sótão dos a partamentos dúplex, a 
fim de cumprir com o Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de  Fevereiro; 

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

rectificada, face à cedência ao domínio público (co nforme deliberação de 17/05/96). 

** 
Nº 0012/11 PROCº Nº 897/96 (fl - 143) 

De MANUEL DA COSTA PEREIRA,  residente na Rua do Olival - Sampão, 
freguesia de Marrazes, referente projecto de arquitectura de legalização das alterações, 
levadas a efeito numa moradia situada em Sampão, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, e autor izar o licenciamento das mesmas. 

** 
Nº 0013/11 PROCº Nº 1314/96 - (FL - 130) 

De MANUEL DE JESUS OLIVEIRA CLEMENTE, residente na Rua das Eiras, nº 
2, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação prestada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 02/11/98, cujo teor a seguir se transcreve, acerca da reanálise do 
projecto de uma moradia geminada, a levar a efeito no lugar de Covinhas, freguesia de 
Marrazes: 

“As plantas de ordenamento (Escala 1/25000) e 10000 do P.D.M. não coincidem 
na linha que estabelece no local a fronteira entre o espaço urbano e o espaço industrial. 

Considerando a planta de ordenamento do P.D.M. à escala 1/25000 a pretensão 
situa-se em espaço urbano. 

Tomando como base a planta à escala 1/10000 a pretensão situa-se em espaço 
industrial. 

Estando já o projecto aprovado e não se podendo concluir que se localiza em 
espaço industrial julgo ser de conceder o “beneficio da dúvida” não se alterando as decisões 
já tomadas no processo.” 

A Câmara, concordando com a informação do Departame nto de Obras 
Particulares acima transcrita e considerando que o projecto já se encontra aprovado 
não se podendo concluir que se localiza em espaço i ndustrial, deliberou, por 
unanimidade, manter as decisões já tomadas no proce sso.  

** 

Nº 0014/11 PROCº Nº 614/97 - (fl - 128) 

De ANTOINE CHRISTIAN DO ROSÁRIO, residente na Rua Carlos J. Moreira, nº 
16, freguesia de Caranguejeira, referente à reanálise do projecto respeitante à construção 
de moradias geminadas a levar a efeito no lugar de Covinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar a informação prestada pelo Departamento de 
Obras Particulares de 02/11/98, deliberou, por unan imidade, declarar a nulidade do 
licenciamento das moradias referidas com base no nº  2 do artigo 134º do Código de 
Procedimento Administrativo, e indeferir a pretensã o ao abrigo da alínea b) do nº 2 do 
artigo 52º 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, e nº 1 do artigo 133º do C.P.A., por violar 
normas do Plano Director Municipal. 
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Nº 0015/11 PROCº Nº 908/97 (fl - 96) 

De JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS,  com sede na Avª. Marquês de Pombal 
em Leiria, acompanhado de uma reclamação apresentada por TERESA LOUREIRO 
AUGUSTO RINO, residente no edifício S. Paulo, nº 45 - 1º da Avenida referida, acerca da 
ampliação que o Jardim escola está a levar a efeito nas suas instalações. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares de  02/11/98, deliberou, por 
unanimidade, esclarecer a reclamante de que a obra a que se refere a sua exposição 
está licenciada, tendo-se no entanto verificado que  a parede junto à estrema estava 
mais elevada, cerca de 0,50m, em relação ao project o aprovado. No entanto o dono da 
obra assim como a técnica responsável pela mesma, d e imediato se propuseram 
rebaixar a referida parede para a altura prevista n o projecto (8,20m), o que veio a ser 
feito conforme verificado posteriormente. 

Mais deliberou informar, que provavelmente, e segun do a técnica 
responsável pela execução da obra, irá ser elaborad o projecto de alterações referente 
à cobertura do edifício, pelo que esses trabalhos n ão poderão prosseguir em 
desrespeito com o projecto aprovado. 

** 

Nº 0016/11 PROCº Nº 1055/97 - (FL - 49) 

De LEIRINEGÓCIOS, com sede na Rua Tenente Valadim, nº 13 - 1º - 2400 
Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito na Rua Pêro 
Alvito, nº 17 e nº 21 em Leiria.  

Retirado para melhor análise e agendar para a próxi ma reunião. 

** 

Nº 0017/11 PROCº Nº 1416/97 - (FL - ) 

De DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO, residente na Rua da 
Esperança - Valverde, freguesia de Marrazes, referente à exposição na qual solicita 
esclarecimento sobre quais as normas que não foram respeitadas, no projecto da garagem 
que pretende legalizar, situada no local acima referido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta as informações 
da Divisão Jurídica de 8/10/98, e do Departamento d e Obras Particulares de 2/11/98, 
deliberou, por unanimidade, em complemento da notif icação efectuada através do 
oficio nº 9736 de 8/6/98, conceder ao requerente o prazo de mais 10 dias úteis, para se 
pronunciar sobre a proposta do indeferimento da pre tensão, esclarecendo-se que as 
normas regulamentares que não foram respeitadas são  as seguintes: 

- Os artigos 1360º e 1362º do Código Civil; 
- A construção considera-se à estrema, face à confr ontação da Certidão 

da Conservatória do Registo Predial e à decisão do Tribunal do Circulo de Leiria, 
quanto à serventia; 

- A abertura do portão para o lado da serventia, po derá contrariar o 
ponto nº 7 da decisão do Tribunal; 

- Considera-se desenquadrada esteticamente e urbani sticamente, face 
às construções existentes no local; 

- Parte das questões poderão ser resolvidas por aut orização expressa 
da Firma Portucel. 

** 
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Nº 0018/11 PROCº Nº 1634/97 - (fl - 42) 

De CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO BELO HORIZONTE, com sede na 
Urbanização Belo Horizonte, freguesia de Barosa, referente ao projecto de arquitectura da 
cobertura de uma piscina e legalização de alterações levadas a efeito na mesma, situada no 
lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“Trata-se de um projecto de arquitectura referente às obras de construção 
de uma cobertura e zonas complementares de balneári os e duches, de uma piscina já 
existente e inserida no processo de loteamento nº 3 /84. O local em causa encontra-se 
definido no processo de loteamento “zona de lazer” com equipamento que inclui 
piscina e edifício de apoio. 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no artig o 41º do Decreto-Lei nº 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1º Deverão apresentar-se elementos relativos à titu lariedade do 
requerente em relação à propriedade em causa, nomea damente elementos relativos à 
concessão do respectivo direito de superfície, tal como indicado na escritura de 
cedência 89/87, de 14/12/87. 

O documento de posse apresentado não corresponde à presente área de 
terreno, devendo ainda esclarecer-se quais os limit es do mesmo; 

2º Deverá rectificar-se o troço de escadas entre os  balneários do lado 
poente no piso superior e a piscina, de modo a que a mesma seja dotada de patamar 
intermédio de acordo com os artigos 45º e 15º do Re gulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

3º O projecto mereceu parecer desfavorável do Insti tuto Nacional do 
Desporto; 

4º O projecto não cumpre ainda com o disposto no De creto-Lei nº 123/97, 
de 22 de Maio, nomeadamente capítulo IV. 

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.” 

** 

Nº 0019/11 PROCº Nº 514/98 (fl - 27) 

De ANTÓNIO MANUEL FERREIRA CANOEIRO,  residente na Rua das Corelas, 
nº 35, freguesia de Pousos, referente projecto de arquitectura de ampliação de uma moradia 
(construção de andar sobre existente), situada 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  02/11/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de ampliação a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos da especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 80.000$00 , a fim de garantir a reposição de 
infraestruturas públicas susceptíveis de virem a se r deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulam ento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal; ” 
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3º Prever em obra caleiras / tubo de queda no telha do, de modo as águas 
pluviais não verterem sobre a via de acordo com a L ei nº 2110, de 19 de Agosto de 1961. 

** 

Nº 0020/11 PROCº Nº 599/98 - (fl - 56) 

De SOUSA & CUNHA LDª.,  com sede na Rua de S. Francisco, nº 50 - 3º Esqº. 
em Leiria, acompanhado de um pedido de prorrogação de prazo para responder à 
notificação efectuada nos termos do C.P.A., referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num edifício multifamiliar, sito na Rua Tenente Valadim, nºs 34 - 
36 e 38, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e, deliberou, por 
unanimidade, não autorizar a prorrogação do prazo s olicitado e indeferir o projecto de 
arquitectura das alterações pretendidas, ao abrigo do disposto nas alíneas a) b) e 
d)do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, d e 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos referidos na 
deliberação de Câmara de 09/09/98 e já transmitida ao requerente em 08/10/98, dado 
não haver novos elementos para apreciação. 

Mais deliberou que poderá pedir a reanálise do proc esso, caso venha a 
entregar correcção que dê resposta aos motivos do i ndeferimento. 

** 

Nº 0021/11 PROCº Nº 728/98 - (fl - 26) 

De CÉLIA MARIA DA SILVA GASPAR, residente na Rua das Oliveiras, nº 23 - 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia a 
levar a efeito em Serrada - Marinheiros, freguesia Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  03/11/98, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados, 
deliberou, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“Propõe-se o indeferimento com base no disposto nas  alíneas b) e d) do nº 
1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, por: 

- A pretensão não revelar qualquer preocupação de o rdem urbanística / 
integração no local; 

- Não prever lanços rectos face aos artigos 15º e 4 5º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas; 

Mais deliberou que, caso venha a apresentar as corr ecções de modo a dar 
resposta às questões que estiveram na base da propo sta de indeferimento, deverá:  

- Corrigir a implantação da moradia por forma a que  os cunhais do alçado 
principal mantenham o mesmo afastamento em relação ao arruamento; 

- Apresentar corte transversal pela construção e ar ruamento a fim de 
esclarecer a cota de soleira face ao artigo 3º do R egulamento do Plano Director 
Municipal. 

** 

Nº 0022/11 PROCº Nº 794/98 - (FL - 28) 

De MANUEL DE JESUS PEREIRA,  residente em Vale da Cruz - Carnide - 
Pombal, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no lote nº 54 - 
S. Romão, freguesia de Pousos. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/10/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos relativos aos muros de supo rte; 
2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

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

** 

Nº 0023/11 PROCº Nº 815/98 - (FL - 28) 

De HABIRUNCA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDª.,  com sede na Rua 
dos Martos, nº 10 - Vale da Cruz - Carnide - Pombal, referente ao projecto de arquitectura 
de uma moradia, a levar a efeito no lote nº 53 - S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/10/98, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos relativos aos muros de supo rte; 
2º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 

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

** 

Nº 0024/11 PROCº Nº 873/98 - (FL - 59) 

De MANUEL ESPERANÇA BARBEIRO,  residente na Rua Padre Joaquim 
Gonçalves Margalhau, nº 1870 - Vergieira, freguesia de Amor, referente à aprovação do 
protocolo a estabelecer entre o requerente e a Câmara, que a seguir se transcreve: 

“Entre a Câmara Municipal de Leiria  representada pela sua Presidente Dr.ª. 
Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, como 1º Outorgante, e os Proprietários  do 
terreno sito na Cruz d’Areia, Artº nº 457, registado na Conservatória com o nº 619, da 
Freguesia de Leiria como 2º Outorgante, aqui representados por José Esperança Barbeiro,  
conforme declaração anexa, é estabelecido o seguinte protocolo:---------------------- 

1º 
- O 2º Outorgante cede à Câmara Municipal de Leiria uma parcela de terreno 

com a área de 5528 m2, sendo 2132 m2 para a construção da escola C+S da Cruz d’Areia, e 
3396 m2 para acessos e estacionamento, autorizando desde já ao 1º Outorgante à sua 
ocupação com vista à construção da Escola e acessos.------------------------------------------------- 

2º 
- O 1º Outorgante compromete-se a autorizar a urbanização do restante terreno 

dentro dos parâmetros definidos pelo P.D.M. e demais condicionantes em vigor, podendo 
desde já o proprietário de 218/482 avos indivisos desse terreno, Sr. José Esperança 
Barbeiro , apresentar o loteamento ou projecto de edifício da parte que lhe compete nos 
termos da legislação vigente, bem como os restantes proprietários.---------------------------------- 
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3º 
- O 1º Outorgante compromete-se a executar as obras de infra-estruturas de 

acesso à escola nomeadamente, alargamento da Estrada da Mala Posta, arruamento 
projectado de acesso à entrada do Complexo Escolar e parque de estacionamento anexo, 
bem como outras infra-estruturas necessárias ao funcionamento da escola e de apoio à 
zona em desenvolvimento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

4º 
- O 2º Outorgante compromete-se a apresentar após aprovação do loteamento, 

ou de projecto de edifício, os projectos das infra-estruturas gerais e arruamentos que se 
venham a revelar necessários, ou que derivem das construções que lhe estão afectas e não 
estejam integradas no ponto 3º deste protocolo, sendo da sua responsabilidade a execução 
dessas obras, bem como das ligações às redes gerais de quaisquer outras edificações não 
integradas em loteamento.------------------------------------------------------------------ 

5º 
- O 1º Outorgante procurará dentro das suas competências e na sequência da 

assinatura  do  contrato  com  o  Ministério  da  Justiça  para  a cedência da  construção  da 
Escola C+S da Cruz d’Areia, diligenciar no sentido de ser retirado o ónus de não construção 
de edifícios públicos ou privados numa faixa de 50 metros dos limites do terreno da Prisão-
Escola e que directamente afectam o terreno cedido por aquela entidade para a construção 
da escola e os terrenos privados que envolvam este protocolo.-------------- 

6º 
- O 1º Outorgante assegurará a emissão dos alvará relativos à urbanização do 

terreno do 2º Outorgante, ou licença de construção, desde que cumpridas por estes as 
formalidades legais relativas ao processo administrativo de licenciamento de loteamento e 
nos prazos definidos na legislação em vigor.---------------------------------------------------------------- 

7º 
- Em todos os pontos omissos se seguirão as leis em vigor.---------------------------“ 

A Câmara depois de concordar com o conteúdo do prot ocolo acima 
transcrito, deliberou, por unanimidade, aprová-lo, e conceder poderes à Senhora 
Presidente para proceder à respectiva assinatura.  

** 

Nº 0025/11 PROCº Nº 883/98 - (fl - 28) 

De ANTÓNIO JOAQUIM ROSA, residente na Rua da Mata, nº 363, freguesia de 
Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito 
em Covinhas, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 02/11/98, cu jo teor abaixo se transcreve e 
que propõe o indeferimento da pretensão pelos motiv os nela indicados, deliberou, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

“Propõe-se o indeferimento da pretensão por: 
- Inserir-se em espaço industrial, não respeitando o artigo 49º do 

Regulamento do Plano Director Municipal por não pre ver este uso; 
- Falta de infraestruturas por não confinar com o c aminho; 
- O artigo do Código Civil indicado no projecto est ar errado no que se 

refere a janelas; 
- Os lanços das escadas deverão ser rectos por ques tões de segurança, 

face aos artigos 15º e 45º do Regulamento Geral das  Edificações Urbanas. 
Deverá ser indeferido com base no disposto nas alín eas a) e b) do nº 1 e 

alínea a) do nº 2 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 4 45/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro.” 

** 
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Nº 0026/11 PROCº Nº 898/98 - (FL - 29) 

De ANTÓNIO MIGUEL COSTA PARAÍSO, residente na Rua de Berlim, nº 141 - 
Lote 9 - 1º Esqº. - Quinta do Bispo, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de duas moradias geminadas e muros, a levar a efeito na Rua dos Paraísos, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 30/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura das moradias gem inadas e muros acima referidos, 
condicionado ao seguinte: 

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

** 

Nº 0027/11 PROCº Nº 901/98 (fl - 32) 

De RAÚL DOS SANTOS GAMEIRO,  residente na Rua Paulo VI, nº 59 em Leiria, 
referente projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito no 
lote nº 31 - Vale da Cabrita, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 02/11/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura do edifício acim a referido, condicionado ao 
seguinte: 

1º As rampas de acesso aos espaços de garagem dever ão desenvolver-se 
dentro do edifício, garantindo a largura do arruame nto previsto; 

2º Prever-se a existência de sala de condomínio; 

3º Rectificar a localização dos aparelhos de queima  na cozinha, devendo 
garantir-se um afastamento mínimo entre si de 0,40m ; 

4º O degrau de acesso ao edifício na entrada princi pal, deverá localizar-se 
no interior do mesmo; 

5º Prever a ventilação dos caminhos de evacuação, e  devendo as portas 
abrir no sentido da saída para as escadas, nos term os do disposto nos artigos 35º e 
33º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro res pectivamente; 

6º Prever antecâmara nas caves e definição dos cami nhos de evacuação 
de acordo com os artigos 13º e 15º do Decreto-Lei n º 66/95, de 8 de Abril; 

7º O corte “AB” apresentado deverá abranger as vias  à frente e tardoz do 
edifício, com indicação dos respectivos afastamento s; 

8º Apresentar projectos da especialidade incluindo projecto 
electromecânico de elevadores, no prazo de 180 dias ; 

9º 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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Nº 0028/11 PROCº Nº 1193/98 (fl - 34) 

De LUIS GONZAGA VIEIRA SANTOS,  residente na Rua Nª. Srª. de Fátima, nº 
33 - 2º Dtº. em Leiria, referente projecto de arquitectura de alterações, a levar a efeito numa 
moradia situada em Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 02/11/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura das alterações a  levar a efeito na moradia acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1º Garantir o estacionamento de 2 veículos ligeiros  dentro da parcela, de 
acordo com o Regulamento do Plano Director Municipa l; 

2º Apresentar cálculos rectificados no prazo de 180  dias. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 
Nº 0029/11 PROCº INF Nº 91/98 - (FL - 12) 

De ISABEL MARIA NETO LOPES,  residente em Ponte das Mestras, nº 152 - 
Barosa, referente ao pedido de viabilidade para construção de uma moradia, em parcela a 
destacar, a levar a efeito em Santa Clara, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 30/10/98 del iberou, por unanimidade, 
viabilizar a pretensão acima referida com destaque,  condicionado ao seguinte: 

1º À cota máxima de soleira do r/c, de acordo com a  alínea m) do artigo 3º 
do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2º Contabilização das áreas de acordo com a alínea j) do artigo 3º do 
P.D.M. (em articulação com os artigos 79º e 80º do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas na eventualidade de pretender sótão, dado a  cércea solicitada); 

3º Proceder previamente à desafectação do perímetro  de Rega; 
4º A viabilidade será de acordo com os artigos 12º e 13º do Decreto-Lei nº 

445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro, e deverá dar cumprimento ao P.D.M., R.G.E. U., Código Civil e demais 
legislação aplicável em vigor. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 
Nº 0030/11 PROCº LOT. Nº 15/82 - (fl - 316) 

De JOSÉ EDUARDO QUARTIM DA COSTA E OUTRO,  residente na Rua D. 
Estefânia, nº 22 - 4º Dtº. - 1000 Lisboa, solicitando alteração à implantação da construção a 
levar a efeito no lote nº 44, do loteamento situado em Lezíria de Paus, freguesia de Amor, 
acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo que a seguir se 
transcreve: 

“Pretende-se alterar a implantação da construção a levar a efeito no lote nº 44. 

Trata-se de um loteamento de 1982 cujo alvará nº 495 emitido em 8/10/85, 
indica o lote nº 44 com 480 m2 e possibilidade de construção de uma moradia unifamiliar de 
2 pisos. 
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O loteamento é omisso, quer no alvará quer na planta síntese que o acompanha, 
das características da edificação isto é, área de implantação, área de construção e 
afastamentos. No entanto em cada lote está indicada uma implantação que medida à escala 
apresenta 8m x 10m = 80m2, que em 2 pisos permitirá 160 m2 de construção. Dado que se 
poderá considerar aquela implantação apenas como uma indicação genérica (sem 
especificar) da ocupação do lote, julgo que se poderá admitir, fase à omissão do alvará que 
a área de construção máxima do lote seja de 0,5 (il), correspondendo ao valor previsto no 
P.D.M. para a baixa densidade. Nestas condições tendo o lote 480 m2 Julgo ser de admitir 
um máximo de 480 m2 x 0,5 = 240 m2 de área de construção, podendo a implantação ser 
ajustada desde que assegure um afastamento de 3 metros laterais, ou no caso apresentado, 
(encoste à estrema do lote 43) desde que apresente autorização do confinante. 

Considera-se o afastamento apresentado de pormenor.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
acima transcrita, deliberou, por unanimidade, consi derar a área de construção para o 
referido lote no máximo de 480 m 2 x 0,5 = 240 m 2 e, autorizar a alteração de pormenor 
à implantação da construção a levar a efeito no lot e em causa, desde que assegure 
um afastamento de 3m laterais ou, no caso apresenta do (encoste à estrema do lote 
43), desde que apresente autorização do confinante.  

** 

Nº 0031/11 PROCº LOT. Nº 30/92 - (fl - 815) 

De ARRABALDE - EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A.,  com sede na 
Rua Reinaldo Ferreira, nº 36 - 1º Dtº - 1700 Lisboa, referente à alteração do loteamento sito 
na Quinta de Porto Moniz em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 28/10/98, deliberou , por unanimidade, aprovar as 
alterações às características dos lotes “E1” e “E2”  do loteamento acima referido, e 
que constam do seguinte: 

1º Aumento de 3 fogos em cada lote; 
2º Aumento de área da cave para estacionamento, por  forma a dar 

cumprimento ao Regulamento do Plano Director Munici pal; 
3º Ajustamentos às áreas de habitação e comércio co m ligeira redução do 

somatório destas áreas; 
4º Redução da cota de soleira dos edifícios a levar  a efeito nos lotes 

acima referidos; 
5º O acesso às caves é indicado na planta síntese. 

Mais deliberou, autorizar a emissão do aditamento a o respectivo alvará, 
devendo para o efeito apresentar 10 exemplares da p lanta anexo I, devidamente 
legendada e pintada. 

** 

Nº 0032/11 PROCº LOT Nº 37/94 - (fl - 485) 

De IMOBILIÁRIA RODA E OUTROS LDª , referente a um pedido de ocupação a 
mais do lote nº 9, do loteamento situado na Quinta da Cascalheira, freguesia de Marrazes, e 
de que é proprietário o Sr. FERNANDO JORGE OLIVEIRA.  
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo de 30/10/98 , deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alteração de pormenor pretendida, conside rando que se trata de um 
aumento de área inferior a 3%. 

Na altura da discussão e votação o Sr. Vereador Eng . Fernando Brites 
Carvalho esteve ausente. 

** 

Nº 0033/11 PROCº LOT. Nº 25/97 - (fl - )38 

De JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS,  residente na Rua da Torre, nº 110 - Bouça, 
freguesia de Colmeias, 2410 Leiria, referente aos projectos de infraestruturas do loteamento 
sito em Brejo, freguesia de Marrazes. 

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 29 /04/98, e tendo em 
conta a informação do Departamento de Urbanismo de 30/10/98, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a rectificação ao referido  loteamento, bem como os 
projectos das obras de infraestruturas, e ainda aut orizar a emissão do respectivo 
alvará, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar as seguintes Garantias Bancárias: 

a) 9.975.668$00 a favor da Cenel, referente às infr aestruturas eléctricas; 

b) 9.778.250$00 a favor da Câmara Municipal de Leir ia, referente à rede 
viária; 

c) 3.404.750$00 a favor da Câmara Municipal de Leir ia, referente aos 
arranjos exteriores; 

d) 846.500$00 a favor da Câmara Municipal de Leiria , referente à rede de 
águas; 

e)  2.631.260$00 a favor da Câmara Municipal de Lei ria, referente às obras 
de saneamento no interior do loteamento; 

2º A emissão do alvará fica também condicionado ao pagamento aos 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, no v alor de 1.085.000$00 + I.V.A., 
para remodelação da rede de águas; 

3º Quanto ao sistema de drenagem pluvial, deverá cu mprir com as 
condições impostas na informação do Departamento de  Obras Municipais de 26/10/98, 
da qual deverá ser dado conhecimento ao requerente;  

4º As obras de infraestruturas devem ser executadas  no prazo de um ano, 
devendo para o efeito ter em atenção os condicional ismos impostos nos pareceres 
das diversas entidades; 

5º Apresentar 10 exemplares das plantas anexo I e a nexo II, devidamente 
legendadas e pintadas. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

Nº 0034/11 PROCº INF. Nº 54/92 - (fl - 44) 

De ERNESTO DA CONCEICÃO FARIA, residente na Rua Infante D. Henrique - 
Vivenda Faria - Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes, acompanhado de uma 
informação do Departamento de Urbanismo que a seguir se transcreve e, acerca da 
desafectação de uma parcela de terreno do domínio público municipal, para o domínio 
privado, situada no referido Bairro. 
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“Na sequência da deliberação da Ex.ma Câmara de 21/1/98, os serviços 
efectuaram uma análise detalhada deste assunto e concluíram: 

Trata-se de um processo relativo a um pedido de execução de um acesso a uma 
garagem, num terreno situado no Bairro das Almuinhas, e confinante com o terreno 
municipal onde se encontra implantado o Bairro antigo. 

As várias informações que se encontram no processo têm partido do princípio de 
que o terreno que o requerente pretende ocupar é pertença da Câmara Municipal. 

Tendo consultado a planta relativa ao terreno da Câmara no Bairro das 
Almuinhas, arquivada na Sala de Desenho da qual se junta cópia ao processo verificamos 
que esta parcela de terreno se encontra fora do terreno municipal, estando para o efeito 
demarcado na planta os limites desse terreno. 

Por outro lado e observando os dados relativos ao terreno e fornecidos pelo 
requerente, verificámos que se trata da Matriz Urbana nº 1798, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial, sob o nº 72954 fls. 90 Liv. B - 199, com a área coberta de 
180 m2, dependências 25 m2  e logradouro 221 m2. 

Ora a totalidade da área coberta com o logradouro dão uma área do prédio de 
401 m2, valor correspondente à medição efectuada do terreno do requerente, incluindo a 
pequena parcela onde pretende executar o acesso. 

Nestas condições conclui-se que a referida parcela é parte integrante do prédio 
do requerente, a qual aparenta não lhe pertencer por se encontrar a cota superior e 
separada do restante terreno por um muro de suporte de terras de cerca de 1 m de altura, 
pelo que não se vê inconveniente na execução do acesso pretendido devendo as obras a 
executar ter em atenção a segurança do muro de suporte confinante e que faz parte das 
infraestruturas do Bairro das Almuinhas, devendo para o efeito apresentar o respectivo 
projecto a licenciar pela Câmara Municipal.” 

A Câmara, tendo em conta a informação do Departamen to de Urbanismo 
acima transcrita, e verificando que se trata de uma  parcela de terreno que faz parte 
integrante do prédio do requerente, deliberou, por unanimidade, revogar as 
deliberações tomadas em 28/05/97 e 17/09/97, e aind a considerar sem efeito os editais 
nº 101/97, de 9 de Junho e nº 197/97, de 24 de Outu bro, referentes à desafectação da 
referida parcela do domínio público para o domínio privado, e informar o requerente 
ser viável a execução do acesso pretendido, devendo  as obras a executar ter em 
atenção a segurança do muro de suporte confinante e  que faz parte das 
infraestruturas do Bairro das Almuinhas, devendo pa ra o efeito apresentar o 
respectivo projecto a licenciar por esta Câmara. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

JARDIM DE INFÂNCIA DE A-DOS-PRETOS (9) T 232/98 

Nº 0035/11 Presente o processo relacionado com o assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do D.P. na qual refere que o projecto para a construção do Jardim de 
Infância de A-dos-Pretos, Maceira, se encontra concluído, estimando-se o valor da obra em 
25.150.515$00. 
 Informa também que o projecto se enquadra no Programa de Desenvolvimento e 
Expansão da Educação Pré-Escolar podendo ser sujeito a candidatura ao concurso de 
financiamento no âmbito do Despacho Conjunto n.º 291/97 pelo propõe à Câmara Municipal 
a aprovação do projecto e respectiva candidatura. 

 A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e com base na 
informação do D.P. delibera, por unanimidade, ratif icar o projecto bem com a 
candidatura do Jardim de Infância de A-dos-Pretos a o Programa de Desenvolvimento 
e Expansão da Educação Pré-Escolar. 

** 

E.M. 532 – 4 DE BARRACÃO À CONFRARIA – OBRAS DE COR RECÇÃO À RAZANTE – 
COLMEIAS (9) T 134/98 

Nº 0036/11Na sequência do Concurso por Ajuste Directo aberto nos termos da alínea f) do 
n.º 2 do Art.º 52.º do Dec. - Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da 
empreitada supra, foi presente o respectivo processo acompanhado das actas das 
Comissões de Abertura e de Análise de Propostas. 

Apresentaram-se ao concurso as seguintes firmas: 
- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. --------------------------------------- 4.927.000$00 + IVA 

- MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA.. --------------------------------------------- 4.598.450$00 + IVA 

- CONSTRUTORA DO LENA S.A -------------------------------------------------- 4.997.875$00 + IVA 

tendo sido todas admitidas. 
Verifica-se que a proposta de mais baixo preço apresentada pela Firma Manuel Gomes 
António, Lda., é cerca de 15% mais elevada que o preço estimado para a empreitada, o que 
se traduz num valor de mais 598.450$00. A Comissão decidiu remeter o processo para a 
Câmara Municipal para que esta exerça ou não o direito de não adjudicação conforme o 
previsto na alínea b) do n.º 1 do Art.º 99.º do Dec. - Lei 405/93, de 10 de Dezembro. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o nº 1 do artº. 102º do Dec. - Lei  nº 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente Manuel Gomes António, Ldª., pelo valor 
de 4.598.450$00 + IVA, conforme sua proposta datada  de 26 de Outubro de 1998, por 
ser o concorrente que apresentou proposta de mais b aixo preço. 

Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiênc ia Prévia dos 
Interessados em conformidade com a alínea a) do nº 1 do artº. 103º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

** 

RECTIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA RUA DAS OLHALVAS – 3ª  FASE (9) T 231/98 

Nº 0037/11Na sequência do Concurso por Ajuste Directo aberto nos termos da alínea f) do 
n.º 2 do Art.º 52.º do Dec. - Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da 
empreitada supra, foi presente o respectivo processo acompanhado das actas das 
Comissões de Abertura e de Análise de Propostas. 

Apresentaram-se ao concurso as seguintes firmas: 
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- ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA.----------------------------------------------- 4.346.400$00 + IVA 

- C.M.P.R. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA------------------------------- 4.756.500$00 + IVA 

- ANTÓNIO DOMINGUES & FILHOS, LDA. -------------------------------------------------- 4.580.000$00 + IVA 

tendo sido todas admitidas. 
Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente António Emílio Gomes 

& Filhos, Lda, pelo valor de 4.346.400$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 
26 de Outubro de 1998. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do Art.º 102.º do Dec. - L ei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente António  Emílio Gomes & Filhos, Lda, 
pelo valor de 4.346.400$00 + IVA conforme a sua pro posta datada de 26 de Outubro de 
1998 por ser o concorrente que apresentou proposta de mais baixo preço. 

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

** 

EXECUÇÃO DA ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA AVENIDA MARQU ÊS DE POMBAL 
COM AS RUAS DO MUNICÍPIO E D. JOSÉ ALVES CORREIA DA  SILVA (9) T 236/98 

Nº 0038/11 Na sequência do Concurso por Ajuste Directo aberto nos termos da alínea f) do 
n.º 2 do Art.º 52.º do Dec. - Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da 
empreitada supra, foi presente o respectivo processo acompanhado das actas das 
Comissões de Abertura e de Análise de Propostas. 

Apresentaram-se ao  concurso as seguintes firmas: 
- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. --------------------------------------- 5.364.000$00 + IVA 

- MATOS & NEVES, LDA ------------------------------------------------------------- 5.660.930$00 + IVA 

- ANTÓNIO DOMINGUES & FILHOS, LDA -------------------------------------- 5.927.000$00 + IVA 

- CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA. ------------------------------------- 4.807.552$00 + IVA 

tendo sido todas admitidas. 
Verifica-se que a proposta de mais baixo preço apresentada pela firma Construções Vieira 
Mendes, Lda., é cerca de 16% mais elevada que o preço estimado para a empreitada, o que 
se traduz num valor de mais 657.552$00. A Comissão decidiu remeter o processo para a 
Câmara Municipal para que esta exerça ou não o direito de não adjudicação conforme o 
previsto na alínea b) do n.º 1 do Art.º 99.º do Dec. Lei 405/93, de 10 de Dezembro. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do Art.º 102.º do Dec. - L ei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente Constru ções Vieira Mendes, Lda, pelo 
valor de 4.807.552$00 + IVA, conforme sua proposta datada de 26 de Outubro de 1998, 
por ser o concorrente que apresentou proposta de ma is baixo preço. 

Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiênc ia Prévia dos 
Interessados em conformidade com a alínea a) do n.º  1 do Art.º 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. - L ei 442/91, de 15 de Novembro, 
com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 6/96, de 31 de Janeiro 

** 
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REPARAÇÃO DO C.M. 1228 – TROÇO DO CRUZAMENTO DA E.N . 356 – 1 (MACEIRA) 
AO CRUZAMENTO DO C.M. 1228 (RUA DO BAIRRO) E TROÇO DO VALE DA GUNHA 
ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO (9) T 7/97 

Nº 0039/10 Pela firma C.M.P.R. – Construções e Obras Públicas, Lda., e confirmado pela 
D.O.M. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos 
de Medição N.ºs 3T+, 4 e 6T+ (definitivo) da obra supra, no valor total de 522.007$00 + IVA. 

 A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. deliberou, por unanimidade, aprovar e autori zar o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor total de 522 .007$00 + IVA. 

** 

LIGAÇÃO DA E.N. 113 À E.N. 350 – 1º TROÇO (9) T 560 /90 

Nº 0040/11 Pela D.O.M foi presente o processo respeitante à obra em epígrafe, 
acompanhado de uma informação na qual refere a necessidade de se proceder à execução 
de trabalhos a mais não previstos na empreitada em curso no valor de 6.696.349$00 + IVA, 
respeitantes a execução de um pontão, construção de poços, remoção do solo de má 
qualidade e sua substituição, colocação de drenos e de travessias para garantir a passagem 
de tubagens dos confinantes e prolongamentos de valas para rega. 

Mais refere que, tendo em consideração a execução dos trabalhos a mais, 
resulta também trabalhos a menos no valor de 2.668.000$00 + IVA, onerando-se a obra em 
mais 4.028.349$00 + IVA. 

A Câmara analisou o assunto e considerando que os t rabalhos a executar 
são estritamente necessários ao acabamento da obra supra, delibera, por 
unanimidade, com base na informação da D.O.M., auto rizar a realização dos trabalhos 
a mais no valor de 6.696.349$00 + IVA em conformida de com a alínea b) do n.º 1 do 
Art. 26º do Dec. Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro,  devendo dar-se conhecimento à 
firma empreiteira Matos & Neves, Lda., e aprovar os  trabalhos a menos no valor de 
2.668.000$00. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 
PROCESSO DE INQUÉRITO RELATIVO À DELIBERAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA Nº 52/10 (1) 25-1 

Nº 0041/11 Presente o ofício nº 1, de 26 de Outubro findo do Inquiridor Drª Leonor Correia, 
dando conhecimento que, em 23 do mesmo mês de Outubro deu início à instrução do 
Processo de Inquérito para qual foi nomeada inquiridor por deliberação Camarária nº 52/10, 
de 98.10.07. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROCESSO DE INQUÉRITO RELATIVO À DELIBERAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA Nº 101/10 (1) 25-1 

Nº 0042/11 Presente o ofício nº 1, de 26 de Outubro findo do Inquiridor Drª Leonor Correia, 
dando conhecimento que, em 26 do mesmo mês de Outubro deu início à instrução do 
Processo de Inquérito para qual foi nomeada inquiridor por deliberação Camarária nº 
101/10, de 98.10.14. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PROCESSO DE INQUÉRITO RELATIVO À DELIBERAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
LEIRIA Nº 101/10 (1) 25-1 

Nº 0043/11 Presente o ofício nº 1, de 26 de Outubro findo do Inquiridor Drª Maria Ana Rolla, 
dando conhecimento que, em 26 do mesmo mês de Outubro deu início à instrução do 
Processo de Inquérito para qual foi nomeada inquiridor por deliberação Camarária nº 52/10, 
de 98.10.14. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO  DOS 
ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS (1) 
44 

Nº 0044/11 Presente o ofício nº 37/98, de 9 de Outubro findo, da Assembleia Municipal, 
comunicando que o Regulamento mencionado em epígrafe foi objecto de apreciação e 
votação em sua sessão de 98.09.28., tendo o mesmo sido aprovado por maioria, 
considerando a proposta de alteração do nº 2, do artigo 3º daquele Regulamento bem como 
a proposta de recomendação que a seguir se transcreve: 

“PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO À C.M.L. PARA O PRÓXIMO A NO 
 1- Considerando que os clubes, cabarets, boits, dancings, casas de fado e 
estabelecimentos análogos são potenciais geradores de desacatos públicos; 
 2- Considerando que não deverá haver regimes diferentes para as cidades e 
aldeias; 
 3- Considerando que o policiamento não é possível com a eficácia que todos 
entendem como mais conveniente; 
 4- Considerando ainda que os horários praticados devem ser tão iguais quanto 
possível nas localidades próximas. 
 A Assembleia Municipal recomenda à C.M.L. que procure junto dos Municípios 
da AMAE o encurtamento de uma hora, para o fecho, de todos os estabelecimentos, quando 
comparado com o actual horário, uniformizando assim os horários de abertura e 
encerramento.” 

 A Câmara tomou conhecimento, registando a recomend ação acima 
transcrita e, tendo em conta que a Assembleia Munic ipal aprovou, por maioria, o 
Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento  dos Estabelecimento de 
Venda ao Público e de Prestação de Serviços, condic ionado à alteração da redacção 
do nº 2, do artº. 3º que passa a ser a seguinte: 

“Artº 3º 
 1- 
 2-Os clubes, cabarets, boites, dancings, casas de fado e estabelecimentos 
análogos deverão definir os seus horários de funcio namento entre as 18 e as 4 horas 
de todos os dias da semana. 
 3- 
 4- 
 5- 
 6- 
 7- 
 8- 
 deliberou, por unanimidade, mandar dar a publicida de ao Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabel ecimentos de Venda ao Público 
e de Prestação de Serviços através da publicação no  Diário da República, afixação de 
Edital e publicação em dois Jornais Regionais. 

 Mais deliberou manter em análise a execução do Reg ulamento durante um 
ano tendo em vista futuras alterações. 
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PONTO NÚMERO SETE 
BALANCETE (2) 

Nº 0045/11 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a quatro de Novembro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidade de 817.904.363$00 sendo de Operações 
Orçamentais 787.960.150$00 e de Operações de Tesouraria 29.944.213$00. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES Nº 11 (2) 

Nº 0046/11 Presente a 11ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 48.000 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 11ª Alteração ao Plano de 
Actividades para 1998. 

** 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO Nº 12 (2) 

Nº 0047/11 Presente a 12ª Alteração ao Orçamento para o corrente ano importando tanto os 
reforços como as deduções em 210.830 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 12ª Alteração ao Orçamento 
para 1998. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 
OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÕES (3)24-15 

Nº 0048/11 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de ocupação da via pública com esplanada e das certidões de dívida 
com os conhecimentos nºs 629/97, 711/97, 778/97, 845/97, 914/97, 128/98, 246/98, 346/98, 
425/98, 457/98, 482/98, 509/98, 532/98, 558/98 e 595/98, no valor de 74.760$00, da firma 
Café Restaurante O Cantinho , sita na Rua Cooperativa, 34, S. Romão, Pousos, em 
virtude da mesma já não existir no local. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a lice nça de ocupação da via 
pública com esplanada, bem como a quantia em dívida . 

** 

PUBLICIDADE - LUBRIGAZ, LDA  (3)24-16 

Nº 0049/11 Presente o pedido da Firma LUBRIGAZ, referente à autorização para colocação 
de reclamos luminosos nas suas instalações sitas em Carvoeiros - Cova das Faias, 
freguesia de Santa Eufemia. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o inde ferimento do processo 
referente a publicidade com “Monolito” e Postalete,  a colocar no local acima 
referenciado, em virtude de o requerente não ter ap resentado qualquer reclamação, 
nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Proce dimento Administrativo. 

** 
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PUBLICIDADE - BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A. (3)2 4-16 

Nº 0050/11 Presente o requerimento do Banco Nacional Ultramarino, S.A., a solicitar 
autorização para colocação de publicidade (5 indicativos de fachada, 1 biface do Banco e 1 
biface Multibanco) na sua agência sita na Rua do Comércio, 19, freguesia de Caranguejeira. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, face aos pare ceres emitidos, deferir 
o pedido. 

** 

PUBLICIDADE - JOSÉ ANTÓNIO MARQUES DE MENEZES & FIL HOS, LDA (3)24-16 

Nº 0051/11Presente a carta da Firma em epígrafe, solicitando autorização para colocar uma 
tarja publicitária, sita na Praça Rodrigues Lobo, em Leiria. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, manter o inde ferimento do processo 
referente a publicidade com uma tarja publicitária,  a colocar no local acima 
referenciado, em virtude de o requerente não ter ap resentado qualquer reclamação, 
nos termos dos artºs 100º e 101º do Código do Proce dimento Administrativo. 

** 

ANULAÇÃO DE CADERNETAS M/11-A (3) 26-3 

Nº 0052/11 Presente a relação referente à anulação das cadernetas em epígrafe, em virtude 
da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 138/98, de 16 de Maio, sobre a retirada de circulação 
das moedas de $50 e 2$50. 

ANULAÇÃO DE CADERNETAS M/11-A 
MERCADOS E FEIRAS:  

LUGARES DE TERRADO - EM EDIFÍCIOS 

Taxa - 72$50 

Série - A 

Cor Branca 

400 Cadernetas e 6 Bilhetes (Nº.501 a 900) 

LUGARES DE TERRADO - FORA DE EDIFÍCIOS - M2  

Taxa - 72$50 

Série - A 

Cor - Verde 

346 cadernetas e 20 Bilhetes (Nº. 155 a 500) 

LUGARES DE TERRADO - FORA DE EDIFÍCIOS - 10 M2  

Taxa - 725$00 

Série - A 

Cor - Azul 

194 Cadernetas e 83 Bilhetes (Nº.57 a 250) 

OCUPAÇÃO DE TERRADO - VEÍCULOS PESADOS  

Taxa - 1.277$50 

Série - A 

Cor - Amarela 
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34 Cadernetas e 51 Bilhetes (Nº.27 a 60) 

MERCADO DA PRAIA DO PEDROGÃO:  

LUGARES DE TERRADO EM EDIFÍCIOS POR-M2 

Taxa - 72$50 

Série - A 

Cor - Creme 

15 Cadernetas e 17 Bilhetes(Nº.36 a 50) 

LUGARES DE TERRADO FORA DE EDIFÍCIOS - POR 10 M2 

Taxa - 725$00 

Série - A 

Cor - Azul 

7 Cadernetas e 73 Bilhetes (Nº.24 a 30) 

LUGARES DE TERRADO FORA DE EDIFÍCIOS - POR M2 

Taxa - 72$50 

Série - A 

Cor - Verde 

8 Cadernetas e 12 Bilhetes (Nº.3 a10) 

BALNEÁRIOS:  

ESTÁDIO MUNICIPAL - BANHOS QUENTES 

Taxa - 107$50 

Série - A 

Cor - Branca 

5 Cadernetas  Nº.6 a 10) 

PARQUE DA CIDADE - BANHOS QUENTES 

Taxa - 107$50 

Série - A 

Cor - Rosa 

8 Cadernetas e 39 Bilhetes (Nº. 3 a 10) 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar e m andar anular as 
referidas cadernetas. 

** 

CEMITÉRIO - RELAÇÃO DE CONCESSÃO E AVERBAMENTOS DE SEPULTURAS (3)24-
4 

Nº 0053/11 Presente a relação referenciada em epígrafe, despachados pela Srª Presidente, 
que fica anexa à acta. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PUBLICIDADE - T.M.N.-TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACION AIS - PEDIDO DE 
COLOCAÇÃO EM TÁXI (3) 24-16 

Nº 0054/11 Presente a carta da Firma em epígrafe, solicitando autorização para colocação 
de publicidade na viatura táxi, marca “Mercedes Benz”, com praça no concelho de Leiria e 
com a matrícula 42-29-HI. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o ped ido, de acordo com os 
pontos 7 e 8 do Despacho nº 11106/97 (2ª série) da Direcção Geral de Viação, emitido 
em 97/11/14. 

** 

PUBLICIDADE - T.M.N.-TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACION AIS - PEDIDO DE 
COLOCAÇÃO EM TÁXI (3)24-16 

Nº 0055/11 Presente a carta da Firma em epígrafe, solicitando autorização para colocação 
de publicidade na viatura táxi, marca “Mercedes 190” e “Mitsubishi”, com praça no concelho 
de Leiria e com as matrículas SJ-78-74 e 77-59-DE, respectivamente. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o ped ido, de acordo com os 
pontos 7 e 8 do Despacho nº 11106/97 (2ª série) da Direcção Geral de Viação, emitido 
em 97/11/14. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 
PESSOAL - PEDIDO DE APOSENTAÇÃO - JUNTA MÉDICA DE F ERNANDO DOMINGOS 
(4) 39-4 

Nº 0056/11 Presente uma informação da Divisão de Recursos Humanos  de 98.10.28., 
relativa à necessidade da Câmara se pronunciar quanto à submissão à Junta Médica de 
Aposentação de Fernando Domingos, nos termos do nº 1 do artº 41º, do Decreto-Lei nº 
498/72, de 9 de Dezembro - Estatuto da Aposentação. 

 A Câmara, considerando o parecer da Junta Médica da  A.D.S.E., 
considerando a declaração passada pela Sub-Região d e Saúde de Leiria, quanto à 
situação clínica do referido funcionário, deliberou , por unanimidade, mandar 
submeter o mesmo à Junta Médica de Aposentação. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 
AUTOCARROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA - CEDÊNCIA S GRATUITAS - (8) 
18-4 

Nº 0057/11 Presente uma relação de cedências dos autocarros desta Câmara às Entidades 
que seguidamente se discriminam: 

• Rancho Folclórico Rosas da Primavera - Vale do Horto 
• Rancho Folclórico do Freixial - Freixial 
• Rancho Folclórico da Barreira - Barreira 
• Rancho Folclórico do Coimbrão - Coimbrão 
• Rancho Folclórico da Maceira - Maceira 
• Rancho Folclórico de S.Guilherme - Magagia 
• Rancho Folclórico Juventude Amiga de Conqueiros - Conqueiros 
• Sociedade Filarmónica Maceirense - Arnal 
• Sociedade Artística e Musical Cortesense - Cortes 
• Casa Museu João Soares - Cortes 



98.11.04 

CMLeiria/Acta Nº 41 

.3561-(33) 

 A câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura que autorizaram as c edências às entidades acima 
referidas e isentar o pagamento da quilometragem do s autocarros. 

** 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - (8) 18-4  

Nº 0058/11 Presente o ofício Nº 382 do CENTRO DE FORMAÇÃO DE LEIRIA, datado de 
98.10.27, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia no dia 13 de 
Novembro corrente, para deslocação a Alverca de um Grupo de Professores. 

 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. 

** 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES LOBO - EUR OPROJECTO - (8) 
15-4 

Nº 0059/11 Presente o ofício da ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO RODRIGUES 
LOBO, datado de 98.10.06, agradecendo o apoio e a colaboração desta Câmara ao 
Europrojecto, aquando da Semana Europeia. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS EST ABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSI CO E SECUNDÁRIO, 
BEM COMO DOS RESPECTIVOS AGRUPAMENTOS - REPRESENTAN TE DA 
AUTARQUIA LOCAL QUE INTEGRARÁ A ASSEMBLEIA - (8) 1- 2 

Nº 0060/11 Presentes os ofícios das Escolas Preparatórias, EB(s) 1,2,3, Secundárias e 
Agrupamentos do Concelho de Leiria, solicitando seja designado o elemento da autarquia 
que integrará a Assembleia, de acordo com o Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio. 

 A Câmara tomou conhecimento da situação e delibera  voltar a discutir o 
assunto na próxima reunião.  

** 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTA Nº 267 DO CONS ELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - (8) 15-4  

Nº 0061/11 Presente o ofício nº. 702/98 da EPL, datado de 98.10.15, anexando fotocópia da 
Acta nº. 267 do Conselho de Administração, para conhecimento da Câmara Municipal de 
Leiria. 

 A Câmara tomou conhecimento.  

** 
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“SOS RACISMO” - PROJECTO “ARGUMENTO PARA UMA BANDA DESENHADA” - 
PEDIDO DE APOIO - (8) 48 

Nº 0062/11 Presente o FAX da Instituição “SOS RACISMO”, datado de 98.09.24, solicitando 
apoio financeiro para desenvolvimento do Projecto em epígrafe, revestindo-se o mesmo na 
impressão do logotipo desta Câmara Municipal nos materiais de divulgação do referido 
projecto, que se destina a um público jovem de todo o País, com idades compreendidas 
entre os 15 e os 20 anos, e que tem como objecto geral o reforço da luta contra o racismo e 
a xenofobia a nível local. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar financ eiramente o projecto 
em epígrafe e 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 introduzi das pela lei 18/91 de 12 de Junho, 
uma verba no valor de 50.000$00 à Instituição “SOS RACISMO”. 

 Esta Instituição fica obrigada a ceder materiais n o âmbito deste projecto às 
escolas do concelho. 

** 

ISLA - REGULAMENTO E ADENDA AO PROTOCOLO - (8)  

Nº 0063/11 Presente a alteração ao Regulamento da Atribuição das Bolsas de Estudo do 
ISLA, bem como a ADENDA ao Protocolo que são do seguinte teor: 

“REGULAMENTO DA ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO NO Â MBITO DO 
PROTOCOLO C.M.L. - I.S.L.A. 

1. A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA atribui 52 Bolsas de Estudo - inscrição e frequência 
anual no INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃO - LEIRIA - a alunos 
carenciados do Concelho de Leiria. 

2. Podem candidatar-se à atribuição de bolsas de estudo, através da Divisão de Educação 
da Câmara Municipal de Leiria, os estudantes que se encontrem nas seguintes 
condições: 

a) Pretendem frequentar pela primeira vez este estabelecimento de ensino superior; 

b) Caso o número de candidatos na situação referida na alínea anterior, seja inferior ao 
número de vagas existentes, poderão ser considerados os alunos matriculados nos 
outros anos lectivos; 

c) Não possuam, por si ou através do agregado familiar em que se integram, meios 
económicos que lhes possibilitem a prossecução dos seus estudos; 

d) Cujo agregado familiar resida há pelo menos um ano no concelho de Leiria. 

3. A candidatura a bolsa de estudo far-se-á, pela entrega no prazo anualmente 
estabelecido, nunca inferior a 30 dias, de um boletim devidamente preenchido, o qual 
poderá ser completado com os documentos que os serviços entendam necessários ao 
total esclarecimento da situação sócio-económica do agregado familiar. 

3.1. Poderão os serviços proceder às diligências julgadas necessárias conducentes ao total 
esclarecimento da situação sócio-económica. 

4. A capitação máxima admissível para ser admitido será menor ou igual ao ordenado 
mínimo nacional mais elevado, à data do concurso. 
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5. Considera-se agregado familiar do aluno, o conjunto de parentes que vivam 
habitualmente em comunhão de habitação e rendimento nas duas modalidades 
seguintes: 

a) Agregado familiar de origem, integrando o conjunto dos ascendentes ou 
encarregados de educação e demais parentes vivendo em comunhão de 
rendimentos e habitação. 

b) Agregado familiar constituído, integrando o cônjuge, descendentes e demais 
parentes vivendo em comunhão de rendimentos e habitação. 

6. Para o cálculo da capitação do aluno, considera-se a fórmula seguinte: 

     C=R-(I+H) 
          12N 

C = Rendimento “per capita” 
R = Rendimento anual líquido do agregado familiar 
I  = Impostos e contribuições, até ao limite fixado 
H = Encargos anuais com a habitação 
N = Número de pessoas que compõem o agregado familiar 

6.1. O quantitativo máximo mensal, a deduzir dos rendimentos do agregado familiar, 
corresponde a encargos com a habitação, é de 410.000$00/ano, salvo em situações 
especiais, analisadas caso a caso. 

6.2. Será ainda deduzido nos rendimentos do agregado familiar o valor do IRS 
correspondente ao ano anterior, desde que o mesmo se ache regularizado. 

7. Serão considerados independentes os estudantes que vivam fora do agregado familiar 
com rendimento de bens ou de trabalho próprio bastantes para a sua manutenção, ainda 
que insuficientes para custear os seus estudos. 

8. Na atribuição de bolsa, tomar-se-ão em consideração as seguintes prioridades: 

a) Menor capitação; 
b) Melhor média dos 3 últimos anos de escolaridade; 
c) Menos idade. 

9. Após a apreciação dos processos serão publicadas listas nominativas, indicando as 
candidaturas aceites e recusadas que ficarão sujeitas a reclamação, pelo prazo de 15 
dias, a dirigir ao Presidente da Câmara Municipal de Leiria. 

10. Independentemente do prazo referido no número anterior, podem, em qualquer 
momento ser recebidas pela Divisão de Educação da Câmara Municipal de Leiria, 
comunicações que tenham por finalidade contribuir para a correcta atribuição dos 
benefícios ou revisão dos que já tenham sido concedidos. 

11. A bolsa atribuída será sucessivamente renovada até ao final do curso, caso não se 
alterem as condições que motivaram a sua concessão. 

12. Anualmente, os beneficiários deverão, em data a fixar pela Câmara Municipal de Leiria, 
fazer prova de que continuam com direito a usufruir das bolsas. 

13. A não obtenção de aproveitamento no final de cada ano lectivo, desde que não 
imputável a doença ou situação similar, implicará a perda da bolsa. 

14. Dúvidas e casos omissos serão decididos pela Câmara Municipal de Leiria. 
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ADENDA AO PROTOCOLO 
celebrado entre 

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
e 

ISLA - INSTITUTO SUPERIOR DE LÍNGUAS E ADMINISTRAÇÃ O 

A Câmara Municipal de Leiria e o ISLA-Leiria - Instituto Superior de Línguas e Administração 
decidiram acrescentar a seguinte ADENDA ao protocolo actualmente existente: 

1º 
São eliminados os Pontos 2º e 7º do Protocolo datado de 96.12.19. 

2º 
É alterado o Ponto 3º no que se refere ao número bolsas, de 40 para 52 bolsas  de estudo.” 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o refe rido Regulamento, 
bem como a Adenda ao Protocolo. 

** 
ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - PLANO DE ACTIVIDADE S - (8) 

Nº 0064/11 Presente o PLANO DE ACTIVIDADES da Escola Profissional de Leiria, referente 
ao Ano Lectivo 1998/99. 

 A Câmara tomou conhecimento.  

** 
PONTO NÚMERO ONZE 
“ BIBLIOTECA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE VÁRIOS VÍDEOS  DE ANIMAÇÃO PARA A 
SALA DE AUDIOVISUAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ 

Nº 0065/11 Retirado 

** 
PONTO NÚMERO DOZE 
SUBSÍDIOS (INFRAESTRUTURAS/GESTÃO DE INSTALAÇÕES) 

Nº 0066/11 Presente Mapa elaborado pelo Senhor Vereador da JUVENTUDE E 
DESPORTO, referente às candidaturas aos Subsídios para Infraestruturas. 

 A Câmara, depois de analisado o assunto, delibera i ntroduzir alterações ao 
Mapa, fixando novas percentagens de acordo com os s eguintes princípios: 

 1º Prioridade de 30 a 40% com excepção da aquisiçã o de terrenos; 
 2º Prioridade de 20 a 30%; 
 3º Prioridade de 10 a 25%. 

 Tendo sido finalmente aprovado, por maioria, o Map a, que fica anexo à 
presente acta, com a abstenção dos Senhores Vereado res Dr. Acácio de Sousa, Dr. 
José Alves e António Sequeira e o voto contra do Se nhor Vereador Raul Castro, que 
apresentou justificação de voto, atribuir os subsíd ios constantes do Mapa supra 
citado. 

“Justificação de Voto 

 Voto contra por entender que existem disparidades nas percentagens e 
comparticipações propostas, sem que seja fundamentado de forma inequívoca o critério 
adoptado, com um nítido prejuízo para algumas colectividades.” 

** 
Nº 0067/11 Presente Mapa elaborado pelo Senhor Vereador da JUVENTUDE E 
DESPORTO, referente ao apoio à Gestão de Instalações Desportivas próprias. 

 Tendo em conta que os montantes dos apoios resultam  das despesas 
apresentadas em articulação com o Programa de Apoio  ao Associativismo 
Desportivo, delibera por unanimidade, atribuir os s ubsídios constantes do Mapa 
supra citado. 
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PONTO NÚMERO TREZE 
ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO AO NÚCLEO COORDEN ADOR DOS 
MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL DO DISTRITO DE LEIRIA (1) 48 

Nº 0068/11 Presente solicitação do Núcleo Coordenador dos Médicos de Carreira de Clínica 
Geral do Distrito de Leiria, solicitando um apoio da Câmara Municipal para organizar as XIV 
Jornadas de Clínica Geral, Medicina Familiar. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir de ac ordo com a alínea i) do 
nº 1 do artigo 51º do Decreto-Lei nº 100/84, de 19 de Março, com as alterações 
introduzidas pela Lei 18/91 de 12 de Junho, um subs ídio de 200.000$00 ao Núcleo 
Coordenador dos Médicos de Carreira de Clínica Gera l do Distrito de Leiria. 

** 

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: 

- RECTIFICAÇÃO: PESSOAL - VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
- RECTIFICAÇÃO: PROCº. Nº 609/98 
- EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL NA QUINTA DA BARRETA  - 

POUSOS (9) T – 261/97. 
- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENT OS 

NA FREGUESIA DE CORTE - T 100/96 
- PROCº Nº 1350/98 - DE INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO 
- GEMINAÇÕES - 6º SALON DES ARTISANS D’ART 
- GEMINAÇÕES 

** 

RECTIFICAÇÃO – PONTO NÚMERO ONZE 

Nº 0069/11 A Acta da Reunião  de Câmara, de 21 de Outubro de 1998, contém imprecisões 
que se torna necessário rectificar. 

 Assim: 

 Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, 3491-(30), no Ponto Número 
Onze da Ordem de Trabalhos , onde se lê, “ ... Sr. MANUEL SANTOS DOMINGUES ...”, 
deve ler-se , “... JOSÉ MANUEL  DOS SANTOS  DOMINGUES ...”. 

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

** 

RECTIFICAÇÃO - PROCº 609/98 

Nº 0070/11 A acta da reunião de Câmara, de 28 de Outubro de 1998, contém imprecisões 
que se torna necessário rectificar. 

 Assim: 

 Na deliberação referente ao assunto em epígrafe do ponto número um, (página 
3502-(7)), onde se lê, “a levar a efeito no lote nº 2 - Barriscos - Marinhe iros, freguesia 
de Marrazes ”, deve ler-se “a levar a efeito no lote nº 3 - Barriscos - Marinhe iros, 
freguesia de Marrazes”. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a rec tificação acima 
referida.  
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EXECUÇÃO DO COLECTOR PLUVIAL NA QUINTA DA BARRETA -  POUSOS (9) T – 
261/97. 
NO 0071/11 Presente o processo respeitante à obra em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de se proceder à execução de trabalhos 
a mais na empreitada em curso no valor de 2.014.000$00 + IVA respeitante ao 
reajustamento do traçado do colector pluvial no troço compreendido entre as caixas P1.15 e 
P1.21 e ainda a implantação de colector doméstico da urbanização contígua  com a 
Belmonte 2.  

A Câmara analisou o assunto e considerando que os t rabalhos a executar 
são estritamente necessários ao acabamento da obra supra, delibera, por 
unanimidade, com base na informação da D.O.M., auto rizar a realização dos trabalhos 
a mais no valor de 2.014.000$00 + IVA em conformida de com a alínea b) do n.º 1 do 
Art. 26º do Dec. Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro,  devendo dar-se conhecimento à 
firma empreiteira Cimalha – Construções da Batalha,  Lda. 

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS  NA FREGUESIA 
DE CORTES.(9) T – 100/96. 
Nº 0072/11 Pela D.O.M. foi presente uma informação datada de 04/11/98 relacionada com o 
Processo da empreitada acima designada na qual refere alguns aspectos sobre os trabalhos 
que estavam integrados nesta e que contemplavam também a Rua da Fé. 

Por motivos que justifica na mesma informação refere que não foi possível 
executar os trabalhos contemplados para a Rua da Fé por o empreiteiro não os poder 
realizar com recurso ao mesmo tipo de equipamento utilizado na restante empreitada. 

No seguimento de instruções recebidas superiormente foi comunicado ao 
empreiteiro a intenção de ser considerada sem efeito a realização do trabalho da Rua da Fé, 
deduzindo-se da empreitada do Processo supra o valor de 1.450.000$00. 

Na mesma informação propõe: 
 1. A dedução à empreitada, do valor de 1.450.000$00 + IVA, referente aos 
trabalhos não executados na Rua da Fé; 
 2. A abertura de um concurso por Ajuste Directo, para a reparação da Rua da 
Fé, de acordo com novas medições e orçamento actualizados com outros trabalhos 
considerados importantes e que não se encontravam previstos anteriormente, cujo valor 
base é de 3.200.000$00 + IVA.. 

A Câmara analisou o assunto e concordando com a inf ormação da D.O.M. 
delibera, por unanimidade: 

 1. Autorizar a dedução à empreitada a que se refer e o P.º T – 100/96, do 
valor de 1.450.000$00 + IVA, referente a trabalhos não executados na Rua da Fé; 
 2. Aprovar a abertura de um Concurso por Ajuste Di recto nos termos da 
alínea f) do N.º 2 do Art.º 52.º do Dec. Lei N.º 40 5/93, de 10 de Dezembro para a 
realização dos trabalhos constantes das novas mediç ões e orçamento apresentados 
pela D.O.M. cujo valor base é de 3.200.000$00 + IVA .. 

** 
Nº 0073/11 PROCº Nº 1350/98 - (FL - 33) 

 De INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 
DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO, com sede em Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações interiores a levar a efeito num prédio situado na Rua de S. Miguel, 
lote nº 1 - Stº. António do Carrascal, freguesia de Leiria. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 98.11.03, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura de alterações in teriores a levar a efeito no edifício 
acima referido e, autorizar o licenciamento das mes mas, devendo no entanto dar 
cumprimento ao Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio . 
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GEMINAÇÕES - 6º. SALON DES ARTISANS D’ART (1) 22 

Nº 0074/11 A Câmara Municipal, por deliberação de 98.07.15, autorizou a deslocação de 
dois artesãos a Saint-Maur-des-Fossés para participarem no 6ème. Salon des Artisans 
D’Art. Havendo necessidade de fazer chegar àquele certame diverso material para 
demonstração ao vivo da actividade dos artesãos, é necessário que o seu transporte se 
efectue por via terrestre, uma vez que o peso (cerca de 300 quilos) não permite ser 
acompanhado pelos artesãos, que se deslocam por via aérea. 

 Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanim idade autorizar o 
transporte por via terrestre do material destinado à demonstração dos artesãos em 
Saint-Maur-des-Fossés durante o 6ème Salon des Arti sans D’Art a realizar de 20 a 22 
de Novembro de 1998, suportando os seus custos e de legando na Comissão de 
Geminações as diligências necessárias à sua execuçã o  

** 

GEMINAÇÕES (1) 22 

Nº 0075/11 O Presidente da Câmara Municipal de S, Filipe, em correspondência enviada, 
reforça o pedido já formulado anteriormente para que uma delegação desta Câmara se 
desloque àquele município durante o período de estágio que está a ser efectuado pelos três 
médicos por esta Câmara, para intercâmbio de pontos de visita e conhecimento “in loco” da 
realidade do município de S. Filipe. 

 A Câmara, ao analisar o convite do Presidente da Câ mara de S. Filipe, da 
Ilha do Fogo, Cabo Verde, deliberou, por unanimidad e, fazer deslocar a S. Filipe, 
durante a estada dos médicos que se encontram a est agiar naquele município, uma 
delegação de três elementos, suportando as inerente s despesas de deslocação e 
delegando na Comissão de Geminações a indigitação d os elementos que a integrarão. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

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

___________________________ 
 


