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ACTA Nº 40 
Aos vinte e oito dias do mês de Outubro 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 MIGUEIS GIL. 

** 

O Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA ALVES , 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 0248/10. 

** 

O Senhor Vereador DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA,  ausentou-se por 
razões justificadas e aceites às dezanove horas e vinte e cinco minutos não tendo 
participado na discussão e votação a partir da deliberação Nº 0250/10. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.10.21., cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

972/92 CARPALIS, LDª. 
1094/97 DIAMANTINO JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA V. DE CARVALHO 

206/98 JOSÉ CARLOS FERREIRA ANTUNES 
272/98 JOSÉ MANUEL CAPRISTANO DOS SANTOS 
609/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 
936/98 ARLINDO FRANCISCO DA FELICIDADE BARREIRA 
955/98 LIDIA MARIA ANTUNES A. FERREIRA ALMEIDA 

1020/98 MARIA TERESA LOPES CONFRARIA FERNANDES 
1041/98 ANTÓNIO DOS SANTOS CONSTANTINO 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO NºS: 

15/98 RAÚL DOS SANTOS GAMEIRO 
100/98 ANTÓNIO JACINTO PEREIRA NOVO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS: 

11/91 LIMURBE - URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDª. 
63/95 SOFIA SILVA FRANCISCO 
12/97 IMOBILIÁRIA MEMORIENSE, LDª. E OUTROS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 160/98 BENEFICIAÇÃO DA E.M. 533 ENTRE BIDOEIRA E MARRAZES - 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 

T 161/98 ALARGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1209 DA 
ESTRADA NACIONAL 109 (CONQUEIROS) MOITA DA RODA - 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 

T 208/98 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTOCICO – ARRABAL - 
PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

T 196/98 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA LOUREIRA – SANTA 
CATARINA DA SERRA - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

T 185/98 RECONSTRUÇÃO DOS CAMPOS DESPORTIVOS NA ESCOLA C+S DE 
MACEIRA – LIS - ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE 
PROPOSTAS 

Q 25/95 DEMOLIÇÃO DAS PORTAS DO P.T. DO CENTRO COMERCIAL LIS - 
ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 113/93 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA 
E.M. 544 DE S. ROMÃO À LOUREIRA – 4.º TROÇO – 1.ª FASE - 
INDEMNIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO 

T 159/98 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA QUINTA DO TABORDA 
(CONCLUSÃO DOS COLECTORES) - INFORMAÇÃO DA D.O.M. PARA 
ADJUDICAÇÃO 

T 98/96 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS NA 
FREGUESIA DE COIMBRÃO - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA 
APROVAÇÃO 
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T 276/93 CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA CALDELAS A VALE SOBREIRO, 
PASSANDO POR VALA DA ROSA – 2.ª FASE – RECONSTRUÇÃO DE 
MUROS - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T 183/96 CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LEIRIA - 
PROPOSTA DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS A MAIS 

T 244/98 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA PRINCIPAL 
NA FREGUESIA DE CORTES - PROPOSTA DE ABERTURA DE 
CONCURSO 

 ------ INSTALAÇÃO DE NOVOS PARCÓMETROS NA CIDADE DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RAMAL DE ÁGUA PARA O CEMITÉRIO DE RIBA D’ AVES 
- PEDIDO DE SUBSÍDIO - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA 
- PEDIDO DE APOIO PARA OBRAS NA CAPELA DA ERVIDEIRA - COIMBRÃO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO SETE 

- LICENÇAS ACIDENTAIS DE RECINTO 
- ANULAÇÕES - CERTIDÕES DE DIVIDA 
- TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS - PEDIDOS DE COLOCAÇÃO DE 

PUBLICIDADE EM TÁXIS 

PONTO NÚMERO OITO 

- PESSOAL - PROGRAMAS DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - FORMULÁRIO DE 
CANDIDATURA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 268/97, DE 18 DE ABRIL, COM AS 
ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM INTRODUZIDAS PELAS PORTARIAS NºS. 1271/97, 
DE 26 DE DEZEMBRO E 814/98, DE 24 DE SETEMBRO 

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

PONTO NÚMERO NOVE 

- AQUISIÇÃO, POR LOTES DE RÁDIOS E/R PARA OS BOMBEIROS MUNICIPAIS - 
CONCURSO Nº 19/98 

- AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS DE CABINE DUPLA - CONCURSO Nº 26/98 
- AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL E APARELHOS 

RESPIRATÓRIOS PARA OS BOMBEIROS MUNICIPAIS - RECTIFICAÇÃO/CONCURSO 
Nº 15/98 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTAS NºS 265 E 266 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

- COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA - PROCESSAMENTO DE VERBA 

- ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS OLIVAIS - PASSES 
COMBINADOS 

PONTO NÚMERO ONZE 

- CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A UNIÃO 
DESPORTIVA DE LEIRIA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

- SUBSÍDIOS (INFRAESTRUTURAS) 

PONTO NÚMERO DOZE 

- CENTRO HISTÓRICO: 
- PROCOM 
- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
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PONTO NÚMERO TREZE 

- AQUISIÇÃO DE LIVROS DE JOSÉ LUÍS TINOCO 
- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- URBANISMO 

** 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
Nº 0186/10 Pelo Senhor Vereador RAUL MIGUEL CASTRO  foram apresentadas as 
seguintes questões: 
 1º Desejava saber se já havia alguma informação acerca do assunto da 
cedência dos autocarros à Junta de Freguesia de Marrazes que foi apresentada na reunião 
anterior. 
 A Senhora Presidente informou que um dos pedidos feitos pela Junta de 
Freguesia tinha sido para um funcionário da Câmara organizar particularmente uma 
excursão para pessoas idosas do Bairro das Almuinhas, mas sem fim lucrativo conforme 
prática habitual em anos anteriores; quanto ao outro pedido verificou-se que se efectuou 
uma excursão para idosos dos Marrazes sem qualquer cobrança de bilhetes. 
  2º Quanto ao Lote Nº 5 do Loteamento Nº 15/93, situado no Telheiro da 
Lusodomus, Ldª., constata-se que a licença foi concedida em 98.10.15. e que a obra foi 
iniciada algum tempo antes. 
 Pretende saber se a Fiscalização tem ou não conhecimento da situação e se fez 
alguma verificação no local. 
 O Senhor Engº. Costa, Director do D.O.P. afirmou que, sem prejuízo de 
averiguação, deve concluir-se que a Fiscalização não teve conhecimento da situação. 
  Em termos gerais, com o número de funcionários existentes nos Serviços de 
Fiscalização e com o volume de obras particulares no concelho, é possível que haja 
algumas falhas por incapacidade de chegar a todo o lado. Apesar disso, há uma média de 
cerca de quarenta participações por mês. 
 O Senhor Vereador Raul Castro afirmou que isso seria assim se fosse um caso 
isolado mas trata-se de uma obra num loteamento. 
 Gostava de saber que fiscais é que actuaram naquela zona de Abril até hoje e 
se foram lá ou não e se conheciam ou não a situação. 
 A Senhora Presidente questionou o Senhor Vereador Raul Castro sobre se não 
estaria na posse de mais alguma informação que fosse útil ao processo de averiguação. 
 O Senhor Vereador afirmou ser possível estar na posse de mais dados, mas não 
adiantava mais nada, até porque quer dar o benefício da dúvida à maioria. 
 A Senhora Presidente afirmou que assim não ajuda a melhorar o funcionamento 
dos serviços. 

** 

Nº 0187/10 Pelo senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foi apresentada a seguinte 
questão: 
 O Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  desejava saber em que posição 
de encontrava o PROCº 1077/94 de Adelino dos Santos Vieira. 
 O Senhor Eng. Costa Director do D.O.P. informou que não estava em posição de 
dar a informação, mas que iria ver o processo e que informaria na próxima reunião. 

** 
Nº 0188/10 O Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA informou sobre a sua deslocação a 
Bratislava, capital da República da Eslováquia, em representação da Sra. Presidente, a 
convite da Federação Portuguesa de Futebol, para assistir ao jogo de Futebol entre a 
Eslováquia e Portugal. 
 A Câmara tomou conhecimento. 
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PONTO NÚMERO UM 
Nº 0189/10 PROCº Nº 972/92 (fl - 1247) 

De CARPALIS - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LDª., com sede em 
Arrabalde D’Aquém - Apartado 2849 - Leiria Códex, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito no edifício situado em Arrabalde D’Aquém, freguesia de Leiria e 
que constam de: 

1º Legalização do projecto de arquitectura, referente à alteração de uso das 
fracções “E”, “AL” e “AH”, para estabelecimento de restauração e bebidas; 

2º Pedido de parecer sobre a instalação de uma escola de condução na 
fracção “N”. 

Retirado.  

** 

Nº 0190/10 PROCº Nº 1094/97 (fl - 74 ) 

De DIAMANTINO JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA VIEGAS DE CARV ALHO, 
residente na Rua 25 de Abril - Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, acompanhado 
de uma exposição sobre o indeferimento, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, tendo em conta que a exposição apresentad a não vem alterar os 
motivos que estiveram na origem do indeferimento, o s quais já são do conhecimento 
do requerente, deliberou, por unanimidade, manter o  indeferimento da pretensão com 
base nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 63º do D ecreto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro. 

** 

Nº 0191/10 PROCº Nº 206/98 - (fl - 18) 

De JOSÉ CARLOS FERREIRA ANTUNES, residente em Cruz D’Areia, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma garagem, a levar a efeito 
em Cruz D’Areia, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 26/10/98, 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 com base no disposto na alínea 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, por: 

1 falta de elementos para que se possa averiguar qu anto ao tipo de 
intervenção necessária efectuar na moradia; 

2º a demarcação da propriedade ser incompatível com  a existente no 
local; 

3º dado desconhecer-se o processo que licenciou a m oradia, também não 
é possível verificar o cumprimento do nº 5 do artig o 29º do Decreto-Lei nº 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i nº 250/94, de 15 de Outubro, 
dado o ponto 1 deste parecer; 

4º o termo de responsabilidade deverá referir, nome adamente, o 
cumprimento do Regulamento do Plano Director Munici pal (Portaria 1115-A/94, de 15 
de Dezembro, alínea g) anexo IV); 
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5º incorrer em estilicídio (artigo 1365º do Código Civil) dado não 
esclarecer quanto ao encaminhamento das águas pluvi ais e afastamentos quer às 
estremas, quer à moradia.” 

Nº 0192/10 PROCº Nº 272/98 - (FL - 38) 

De JOSÉ MANUEL CAPRISTANO DOS SANTOS, residente na Rua Sá de 
Miranda, Lote 17 - 2º DD em Leiria, referente à legalização do projecto de arquitectura 
respeitante à alteração de uso do edifício destinado à instalação de supermercado e 
padaria, situado na Avª. Heróis de Angola em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 23/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar a legalização do projecto de arquitectura, respeitante à alteração de uso do 
edifício acima referido, condicionado ao seguinte: 

1º Cumprir com o parecer do Dr. Pedro Nogueira (Méd ico Veterinário), que 
é do seguinte teor: 

- “Os lavatórios na peixaria e talho, deverão ser d e comando não 
manual; 

- Deverá existir um sistema de secagem das mãos (pa pel ou ar quente), 
não sendo permitido o uso de toalhas; 

- O chão deverá ser desnivelado, de modo a permitir  o escoamento das 
águas de lavagem para um ralo; 

- As paredes deverão ser revestidas em material inó cuo, impermeável e 
lavável até 2 m de altura; 

- Na peixaria não será permitido lavar o peixe por “Mergulhia”, sendo 
possível lavá-lo através de chuveiro (a instalar).”  

2º Corrigir o projecto de arquitectura no que se re fere à instalação 
sanitária dos deficientes, e cumprir com os pontos nºs. 11 e 12 da deliberação 
camarária de 24/06/98; 

3º Apresentar medição exacta das áreas úteis afecta s à fracção do 
supermercado, para correcta atribuição do número de  lugares necessários ao 
cumprimento da alínea b) do nº 1 do artigo 68º do R egulamento do Plano Director 
Municipal, aquando da constituição da propriedade h orizontal; 
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4º As cargas e descargas, deverão ser efectuadas em  período nocturno e, 
exclusivamente no espaço destinado a esse fim; 

5º Fechar a janela do refeitório, de modo a cumprir  com o Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas e Decreto-Lei nº 64/9 0, de 21 de Fevereiro (garantindo 
ventilação e iluminação); 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 1000.000$ 00, 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; ” 

8º A padaria só poderá ser de classe “D” (área do l ar dos fornos inferior a 
10 m2). 

** 

Nº 0193/10 PROCº Nº 609/98 - (fl - 34) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente em Lameiria, freguesia de 
Colmeias, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no 
lote nº 2 - Barriscos - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 12/10/98, 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 com base no disposto nas  alíneas a) e b) do nº 
1 e alínea a) do nº 2 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, em articulação com o nº 
2 do artigo 35º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, por:  

- Falta de execução das obras de urbanização; 
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- Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 1 5); 
- Falta de antecâmara e de corredores (artigo 12º e  nº 2 do artigo 15º do 

Decreto-Lei nº 66/95, de 8 de Abril); 
- Falta de ventilação das instalações sanitárias (n º 2 do artigo 87º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas / esquema  e saída na cobertura); 
- Incumprimento da alínea a) do artigo 34º do Decre to-Lei nº 64/90, de 21 

de Fevereiro; 
- Falta de ventilação e iluminação da sala de condo mínio (artigo 71º do 

R.G.E.U.); 
- O corte deve esclarecer cotas de afastamento e de  altimetria; 
- Exceder a área de implantação (não se aceitam bal anços no r/c) e de 

construção; 
- O alçado posterior não deve ter janelas ao nível da cave, face à 

confrontação da Certidão da Conservatória do Regist o Predial; 
Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever guarda na rampa para a garagem; 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário (por questões estéticas); 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Impedir o acesso à cobertura da cave.” 

** 

Nº 0194/10 PROCº Nº 936/98 - (fl - 22) 

De ARLINDO FRANCISCO DA FELICIDADE BARREIRA, residente na Rua do 
Carvalhal, nºs. 17 e 19 - Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto 
de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito em Sismaria, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 22/10/98, 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: 

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

- Excesso de índice face aos artigos 3º e 47º do Re gulamento do Plano 
Director Municipal; 

- Falta de lugares de estacionamento (nº 1 do artig o 67º e artigo 68º do 
P.D.M.); 

- Corte incorrecto, não cotado que dê para avaliar o cumprimento do 
artigo 59º do R.G.E.U. (incluindo frontão) à edific ação fronteira; 

- Falta de corte / alçado correcto face ao edifício  confinante sul que dê 
para avaliar correctamente (não cumpre) o cumprimen to do artigo 73º do R.G.E.U., no 
correspondente ao aumento de cércea; 

- Não são admissíveis beirados sobre a via face à L ei 2110; 
- Falta de pé direito (deverá ser 2,20m no mínimo) na escada, face ao 

R.G.E.U.; 
- Falta de guarda fogo face ao nº 2 do artigo 28º d o Decreto-Lei nº 64/90, 

de 21 de Fevereiro; 
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- Incumprimento da alínea c) do artigo 34º do Decre to-Lei nº 64/90, de 21 
de Fevereiro, (ligação entre r/c e cave); 

- Largura do corredor das instalações sanitárias do  r/c ser insuficiente 
face ao nº 1 do artigo 70º do R.G.E.U.; 

- Escada errada / incompatível com corte, no piso d o sótão; 
- Estimativa errada face ao regulamento Municipal d e Obras 

Particulares; 
- Injustificação do não cumprimento do alinhamento existente.” 

** 

Nº 0195/10 PROCº Nº 955/98 - (fl - 22) 

De LÍDIA MARIA ANTUNES AGRIA FERREIRA DE ALMEIDA E OU TRO, 
residente na Rua Poeta José Marcos da Cruz, Lote 96 - 3º dtº. Frente - Cruz D’ Areia, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito no 
Lote 104 - Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 22/10/98, cu jo teor abaixo se transcreve e 
que propõe o indeferimento da pretensão pelos motiv os nela indicados, deliberou, por 
unanimidade, notificar a requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

“1º De acordo com o aditamento ao alvará de loteame nto emitido em 
09/10/78, o lote 104 destina-se a 2 fogos e a área é de 1.035 m 2; 

2º O projecto apresentado prevê apenas 1 fogo, não sendo apresentada 
Certidão da Conservatória correspondente à área do lote indicada no aditamento ao 
alvará acima referido; 

3º O projecto apresentado excede a área de ocupação  prevista no 
loteamento (25%); 

4º Deverá ser apresentado corte abrangendo a via pú blica, com indicação 
das cotas altimétricas e afastamento à via pública;  

5º A porta da garagem deverá abrir no sentido da sa ída. 
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 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.” 

** 

Nº 0196/10 PROCº Nº 1020/98 - (fl - 61) 

De MARIA TERESA LOPES CONFRARIA FERNANDES, residente em Rua do 
Vale - Casal Novo, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de alteração a 
levar a efeito numa moradia sita 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 em 26/10/98, 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: 

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

- Incumprimento dos artigos 73º e 75º do Regulament o Geral das 
Edificações Urbanas; 

- Incumprimento do nº 2 do artigo 87º do R.G.E.U., as janelas das duas 
instalações sanitárias não podem ser consideradas, uma vez que não respeitam 
cumulativamente os artigos 1363º e 1364º do Código Civil; 
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- Incumprimento dos artigos 1360º (varanda) e 1365º  (estilicídio) do 
Código Civil; 

- Incumprimento do nº 4 do artigo 16º do Decreto-Le i nº 64/90, de 21 de 
Fevereiro, e falta de caracterização de materiais e  elementos da construção; 

- Incumprimento do artigo 18º do Decreto-Lei nº 64/ 90, de 21 de 
Fevereiro, e artigos 15º e 45º do R.G.E.U. (lanços rectos por questões de segurança); 

- Estimativa incorrecta face ao Regulamento Municip al de Obras 
Particulares.” 

** 

Nº 0197/10 PROCº Nº 1041/98 (fl - 35) 

De ANTÓNIO DOS SANTOS CONSTANTINO, residente na Rua Coronel 
Sampaio Rio, nº 8 - “Casal Ventoso” - Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão, 
acompanhado de uma exposição dando resposta à notificação efectuada nos termos do 
Código de Procedimento Administrativo, referente ao projecto de remodelação de uma 
garagem, sita na lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 26/10/98, de liberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto nas alí neas a) b) e d) do nº 1 do artigo 63º 
do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 
nº 250/94, de 15 de Outubro, por: 

Uma vez que se mantêm a questão quanto ao desenquad ramento face ao 
Plano de Urbanização em elaboração e ao artigo 26º do Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

O artigo 9º do Regulamento Geral das Edificações Ur banas não tem aqui 
enquadramento dado o requerente não possuir licença  da construção existente, nem 
o artigo 167º por questões estéticas, contudo alert a-se para o teor final do parágrafo 
1º do referido artigo do R.G.E.U.. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 
Nº 0198/10 PROCº INF Nº 15/98 - (fl - 8) 

De RAÚL DOS SANTOS GAMEIRO, residente na Rua Paulo VI, nº 59 em Leiria, 
referente ao pedido de viabilidade de construção de um bloco habitacional e comercial, a 
levar a efeito em Olhalvas, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 26/10/98, 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 com base no disposto nas  alíneas a) b) e d) do 
nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro, por: 

- Excesso de cércea; 
- Incumprimento do artigo 45º do Regulamento do Pla no Director 

Municipal (zona consolidada); 
- Falta de enquadramento urbanístico e estético dad o não haver Plano 

de Pormenor, ou outro. que justifique a construção à estrema com empena cega; 
- Não ser aceitável estacionamentos sujeitos a mano bras na via, dado a 

proximidade do hospital e por se tratar de uma curv a, por perigosidade 
- Falta de estacionamentos de acordo com os artigos  67º, 68º e 70º do 

P.D.M. e anexo II; 
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- Incumprimento do nº 2 do artigo 32º, alínea c) do  artigo 34º e nº 2 do 
artigo 52º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevere iro, a ainda nº 1 do artigo 15º do 
Decreto-Lei nº 66/95, de 8 de Abril.” 

Mais deliberou, que caso venha a apresentar novos e lementos deverá ter 
em conta as questões referidas e ainda: 

- Prever um único acesso aos estacionamentos com a criação de um 
impasse na frente da construção; 

- Ter em atenção que a localização está no limite d o cone de voo do 
heliporto do Hospital; 

- A delimitação do prédio na planta 1/1000 não está  correcta, uma vez 
que inclui parte da área vendida à Câmara para alar gamento da Rua das Olhalvas. 

** 

Nº 0199/10 PROCº INF Nº 100/98 - (fl - 31) 

De ANTÓNIO JACINTO PEREIRA NOVO,  residente em Barrocaria, freguesia do 
Olival - 2490 Ourém, acompanhado de uma informação da 1ª Repartição de Apoio ao 
Departamento Técnico do Departamento de Obras, comunicando que o requerente não se 
pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício nº 17291, 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 pedido de 
viabilidade de ampliação, a levar a efeito num pavi lhão sito em Carregal - Gândara dos 
Olivais, freguesia de Marrazes, ao abrigo do dispos to 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 17291, de 28/09/98, desta Câma ra Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 
Nº 0200/10 PROCº LOT. Nº 11/91 - (fl - 270) 

De LIMURBE - URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LDª., com sede em 
Reguengo do Fetal - 2440 Batalha, referente à reanálise do loteamento de uma propriedade, 
situada em Quinta do Paraíso em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 23/10/98 deliberou,  por unanimidade, viabilizar a 
pretensão, condicionada ao seguinte: 

1º Reformular o projecto de forma a cumprir com o a rtigo 67º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, no que se refere ao estacionamento no 
interior dos lotes 1, 2 e 3; 

2º Apresentar planta cotada e perfil P1-P2 devidame nte rectificados, por 
forma a verificar-se o cumprimento dos artigos 59º e 62º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

3º Ceder as seguintes áreas: 
a)  796 m2, para zonas verdes; 
b)  2.230 m 2 para equipamento; 
c)  326 m 2/20 = 16,3 lugares para estacionamento; 

- Proceder ao pagamento da compensação no valor de 6.179.355$00, por 
insuficiência de área cedida para equipamento; 

4º Aos pareceres a emitir pelos Serviços Municipali zados de Água e 
Saneamento, Cenel-Electricidade do Centro S.A. e Te lecom, dado que os constantes 
do respectivo processo, já se encontram caducados. 
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Nº 0201/10 PROCº LOT. Nº 63/95 - (fl - 71) 

De SOFIA DA SILVA FRANCISCO E OUTRO, residente em Cavalinhos, 
freguesia de Maceira, acompanhado de um requerimento solicitando o cancelamento do 
depósito bancário no valor de 95.000$00, em virtude de as obras de infraestruturas do 
loteamento situado em Cavalinhos, freguesia de Maceira, se encontrarem concluídas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 23/10/98  deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento em referência, 
devendo para o efeito ser elaborado o respectivo au to de recepção e ainda, o 
cancelamento do depósito obrigatório na importância  de 95.000$00, efectuado na 
Caixa Geral de Depósitos. 

** 
Nº 0202/10 PROCº. LOTº. Nº 12/97 - (fl 108) 

 De IMOBILIÁRIA MEMORIENSE LDª. E OUTROS, com sede na Avª. 
Marquês de Pombal, Edifício Arcadas, 1º - Escritório nº 1 em Leiria, acompanhado de uma 
informação prestada pelo Departamento de Urbanismo que a seguir se transcreve e, acerca 
das condições definidas no protocolo estabelecido entre o proprietário da Firma requerente 
e a Câmara, referente ao loteamento situado na Quinta do Taborda - Leiria: 

“Em 9/9/98 a Câmara deliberou, aprovar a planta síntese do loteamento, as 
respectivas áreas de cedência, bem como condicionar a passagem do alvará da 1ª. fase à 
apresentação do projecto dos arranjos exteriores. 

Tendo sido entregue em 21/9/98 o respectivo projecto de arranjos exteriores, o 
qual mereceu parecer favorável da DAT (Sr.ª. Arq. Paisagista), comunica-se à Ex.ma 
Câmara que poderá ser emitido o respectivo alvará da 1ª fase chamando-se a atenção para 
o articulado das condições definidas no protocolo estabelecido com José Rodrigues e 
esposa Ermelinda de Jesus Ribeiro, aprovado pela Câmara em 22/6/94, nomeadamente nos 
pontos 8º (pagamento de taxas) e 12º (cedência ao requerente do direito de superfície por 
75 anos da parcela de terreno destinada a equipamentos recreativos e desportivos que vêm 
à posse privada da Câmara). 

Esteve presente o requerente que pretende que fique expresso no alvará a 
condição expressa no ponto nº 12. 

Quanto ao definido no ponto nº 8 do Protocolo e nos termos do Artº 32º do D.L. 
448/91 de 29/11, com as alterações introduzidas pelo D.L. 334/95 de 28/12 e Lei 26/96 de 
1/8, parece-nos que só poderá isentar-se de pagamento a taxa definida na alínea a) do 
artigo 11º da Lei 1/87 de 6/1 e não a definida nos termos da alínea b) do mesmo artigo tendo 
em conta o articulado do artigo 5º do Regulamento de Taxas do Município (isenções).” 

A Câmara depois de analisar a informação acima tran scrita, deliberou, por 
unanimidade, não autorizar a emissão do Alvará para  o loteamento em referência e 
solicitar parecer à Divisão Jurídica relativamente aos pontos nº. 8 e nº 12 do Protocolo 
celebrado entre a Câmara e o Senhor José Rodrigues e sua esposa Ermelinda de 
Jesus Ribeiro, para análise da sua legalidade, desi gnadamente quanto à competência 
da Câmara para isenção do pagamento de taxas e quan to à outorga de exclusivos e 
da exploração de obras e serviços em regime de conc essão.  

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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PONTO NÚMERO QUATRO 
BENEFICIAÇÃO DA E.M. 533 ENTRE BIDOEIRA E MARRAZES (9) T 160/98 
Nº 0203/10 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei 
442/9, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 6/96, de 31 de 
Janeiro, 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 Construtora do Lena, S.A.., 
pelo valor de 19.650.093$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 Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente Construtor a do Lena, S.A.,  a obra supra 
referida pelo valor de 19.650.093$00 + IVA, e de ac ordo com a sua proposta de 31 de 
Agosto de 1998.  

** 

ALARGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO C.M. 12 09 DA ESTRADA 
NACIONAL 109 (CONQUEIROS) MOITA DA RODA (9) T 161/9 8 
Nº 0204/10 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
Artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei 
442/9, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 6/96, de 31 de 
Janeiro, 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 Construções António Leal, 
pelo valor de 19.817.500$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 Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar definitivamente ao concorrente Construçõe s António Leal,  a obra supra 
referida pelo valor de 19.817.500$00 + IVA, e de ac ordo com a sua proposta de 31 de 
Agosto de 1998.  

** 
AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTOCICO – ARRA BAL (9) T 208/98 
Nº 0205/10 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 2 do Art.º 50.º do 
Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente 
o respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
 Apresentaram-se ao  concurso as seguintes firmas: 
- LITOBRAS – Soc. de Construção Civil e Obras Públicas, Lda ............. 11.700.000$00 + IVA 
 - Fernando Silva & Vieira, Construções, Lda ........................................... 7.692.390$00 + IVA 
- Construções Santos & Lucas, Lda ......................................................... 8.326.645$00 + IVA 
- Socoliro – Construções, S.A................................................................... 8.816.901$00 + IVA 
- João Batista dos Santos, Lda................................................................. 8.435.720$00 + IVA 
 tendo sido todas admitidas. 
 Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente - Fernando Silva & 
Vieira, Construções, Lda, pelo valor de 7.693.390$00 + IVA, de acordo com a sua proposta 
corrigida e datada de 20 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. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente Fernand o Silva & Vieira, Construções, 
Lda., pelo valor de 7.693.390$00 + IVA conforme a s ua proposta corrigida e datada de 
20 de Outubro de 1998 por ser o concorrente que apr esentou proposta de mais baixo 
preço. 
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 Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiên cia 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. Lei  442/91, de 15 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 6/96, de 3 1 de Janeiro  

** 

AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA LOUREIRA – SANTA  CATARINA DA 
SERRA (9) T 196/98 
Nº 0206/10 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 2 do Art.º 50.º do 
Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente 
o respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
 Apresentaram-se ao  concurso as seguintes firmas: 
- SOCOLIRO - CONSTRUÇÕES, S.A...................................................... 6.097.780$00 + IVA 
- FERNANDO SILVA E VIEIRA, CONST., LDA........................................ 6.182.350$00 + IVA 
- JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDA. ................................................... 5.911.650$00 + IVA 
- SANTOS & LUCAS, LDA. ...................................................................... 5.314.340$00 + IVA 
 tendo sido todas admitidas. 
 Verifica-se que a proposta de mais baixo preço apresentada pela Firma Santos 
& Lucas, Lda., é cerca de 13% mais elevada que o preço estimado para a empreitada, o que 
se traduz num valor de mais 594.095$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 t endo por base o 
interesse publico prosseguido em matéria de melhora r as instalações escolares em 
causa, delibera, por unanimidade, e em conformidade  com o n.º 1 do Art.º 102.º do 
Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, adjudicar a  empreitada supra ao concorrente 
Santos & Lucas, Lda., pelo valor de 5.314.340$00 + IVA conforme a sua proposta 
datada de 13 de Outubro de 1998 por ser o concorren te que apresentou proposta de 
mais baixo preço. 
 Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiên cia 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. Lei  442/91, de 15 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 6/96, de 3 1 de Janeiro  

** 

RECONSTRUÇÃO DOS CAMPOS DESPORTIVOS NA ESCOLA C+S D E MACEIRA – LIS 
(9) T 185/98 
Nº 0207/10 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: 
- Litobras – Sociedade de Construção Civis e Obras Públicas, Lda---- 5.600.000$00 + IVA 
- Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda --------------------------------------- 4.618.400$00 + IVA 
tendo sido todas admitidas. 
 Verifica-se que a proposta de mais baixo preço apresentada pela Delfim de 
Jesus Martins & Irmão, Lda., é cerca de 54% mais elevada que o preço estimado para a 
empreitada, o que se traduz num valor de mais 1.618.400$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. 
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 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 a alínea b) do n.º 1 do Art.º 99.º  do Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de 
Dezembro, não adjudicar a obra supra e mandar abrir  novo concurso. 

** 

DEMOLIÇÃO DAS PORTAS DO P.T. DO CENTRO COMERCIAL LI S (9) Q – 25/95 
Nº 0208/10 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: 
- REGICONSTROI - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. .................................... 395.000$00 + IVA  
 tendo sido todas admitidas. 
 Verifica-se que a única proposta apresentada, é cerca de 98% mais elevada que 
o preço estimado para a empreitada, o que se traduz num valor de mais 195.000$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 depois de analisar o assunto delibera, por  unanimidade, advertir 
a Administração do Centro Comercial Lis como infrac tor, de que estão a ser 
desenvolvidos os mecanismos legais adequados à demo lição das obras respeitantes 
à porta colocada clandestinamente e sem licença lev adas a efeito por aquela 
Administração, sitas no exterior daqule Centro Come rcial junto à saída para a Rua de 
São Franciso, em Leiria, pela Câmara e a expensas d o infractor.  
 Deverá dar-se conhecimento que a única proposta pa ra a execução da obra 
é do concorrente “REGICONSTROI - Construção Civil e  Obras Públicas, Lda” pelo 
valor de 395.000$00 + IVA. 
 Mais delibera conceder-lhe um prazo suplementar de 15 dias para proceder 
à remoção voluntária da porta que impede o acesso a o P.T., sob pena de, caso não 
cumpra, o processo seguir os trâmites legais. 

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO  DA E.M. 544 DE 
S. ROMÃO À LOUREIRA – 4.º TROÇO – 1.ª FASE (9) T 11 3/93 
Nº 0209/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado do 
relatório de avaliação fixando em 280.000$00 o valor a pagar ao Sr. Carlos Brites dos 
Santos Vieira como indemnização pela ocupação de uma parcela de terreno em Casal 
Malhão, Freguesia de Arrabal e que foi necessária para a construção da obra supra referida. 

 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, atribuir e 
mandar pagar ao Sr. Carlos Brites dos Santos Vieira  a importância de 280.000$00 
como indemnização pela ocupação da parcela de terre no em questão. 

** 

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NA QUINTA DO TABORDA (C ONCLUSÃO DOS 
COLECTORES) (9) T 159/98 
Nº 0210/10 Na sequência do concurso pos 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, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma informação da D.O.M. 
respeitante à adjudicação da referida obra. 
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 Ao concurso apresentaram-se as seguintes firmas: 
- MANUEL GOMES ANTÓNIO, LDA .....................................................................1.920.000$00 + IVA 
- MATOS & NEVES, LDA.......................................................................................1.980.000$00 + IVA 
- CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA .............................................1.640.000$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA .............................................................1.948.000$00 + IVA 
 tendo sido todas admitidas. 
 A proposta de mais baixo preço é cerca de 21% mais elevada que o preço 
estimado para esta empreitada o que em termos relativos poder-se-à pensar que o 
incremento de 21% é anormal, mas em termos absolutos este aumento traduz-se em mais 
290.000$00 que o preço base estimado e que dada a natureza e dimensão dos trabalhos a 
realizar ser de um montante insignificante também se admitir a discrepância de preços. 
 Propõe-se à Câmara a adjudicação da empreitada ao concorrente Cimalha – 
Construções da Batalha, Lda., pelo valor de 1.640.000$00 + IVA, por ser o que apresenta 
proposta económicamente mais vantajosa para o Município. 

 A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, adjudicar a 
execução da empreitada supra referida ao concorrent e Cimalha – Construções da 
Batalha, Lda., pelo valor de 1.640.000$00 + IVA, po r ser o que apresenta proposta 
económicamente mais vantajosa para o Município. 
 Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiên cia 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. Lei  442/91, de 15 de Novembro, com 
as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 6/96, de 3 1 de Janeiro 

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE PAVIMENTOS  NA FREGUESIA 
DE COIMBRÃO (9) T 98/96 
Nº 0211/10 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 4 e 5, da obra supra, no valor total de 206.735$00 + IVA. 

 A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. deliberou por unanimidade , aprovar e autorizar o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor total de 206 .735$00 + IVA. 

** 

CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA CALDELAS A VALE SOBR EIRO, PASSANDO 
POR VALA DA ROSA – 2.ª FASE – RECONSTRUÇÃO DE MUROS  (9) T 276/93 
Nº 0212/10 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 3 e 4T+, da obra supra, no valor total de 1.026.329$00 + IVA. 

 A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. deliberou por unanimidade, aprovar e autoriz ar o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor total de 1.0 26.329$00 + IVA. 

** 

CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LER IA (9) T 183/96 

Nº 0213/10 Retirado. 

** 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA PRINC IPAL NA 
FREGUESIA DE CORTES (9) T 244/98 
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Nº 0214/10 Retirado. 

INSTALAÇÃO DE NOVOS PARCÓMETROS NA CIDADE DE LEIRIA  (9) 
Nº 0215/10 Presente uma informação da D.O.M. propondo a instalação de parcómetros na 
Avenida Marquês de Pombal, Rua Comissão da Iniciativa, Largo Camilo Castelo Branco e 
Rua Machado Santos, em Leiria. 

 A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e com base na 
informação da D.O.M. deliberou, por unanimidade, in stalar: 
 1º- 2 parcómetros - no parque paralelo à Avenida M arquês de Pombal, entre 
o Supermercado Pingo Doce e a Rua Dr. Henriques Var eda, inclusive; 
 2º- 4 parcómetros - no Parque ao longo da Rua Comi ssão da Iniciativa e 
Largo Camilo Castelo, inclusive; 
 3º- 3 parcómetros - ao longo da Rua Machado Santos . 
 Mais delibera, por unanimidade, mandar abrir concu rso limitado, nos 
termos da alínea c) do nº 1 do artigo 32º do Decret o-Lei nº 55/95, de 29 de Março, com 
as alterações dadas pelo Decreto-Lei nº 80/96, de 2 1 de Junho, com carácter de 
urgência, para o fornecimento dos parcómetros. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 
RAMAL DE ÁGUA PARA O CEMITÉRIO DE RIBA D’ AVES (1) 2-2 
Nº 0216/10 Em apreciação o ofício nº 135/98, de 98.09.25., da JUNTA DE FREGUESIA DE 
ORTIGOSA, indicando que os SMAS apresentaram o orçamento de 84.848$00 para ligação 
do ramal de abastecimento de água ao Cemitério de Riba D’ Aves, daquela freguesia e 
solicitando que esta Câmara suporte o respectivo custo. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar o cus to do ramal de água 
para o Cemitério de Riba D’ Aves, no montante de 84 .848$00, mediante apresentação 
da respectiva factura dos SMAS. 

** 

PEDIDO DE SUBSÍDIO - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRI A (1) 48 
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Nº 0217/10 Presente a carta de 14 de Outubro corrente, da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LEIRIA , solicitando a disponibilização da verba de 
5.000 contos para colmatar as grandes despesas decorrentes da época de Verão. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Ass ociação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Leiria o subsídio de 5 .000 contos, considerando como 
2ª tranche do subsídio anual de 10.000 contos. 

** 

PEDIDO DE APOIO PARA OBRAS NA CAPELA DA ERVIDEIRA -  COIMBRÃO (1) 48 
Nº 0218/10 Presente ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE COIMBRÃO , informando que foi 
necessário proceder a obras com carácter de urgência à Capela da Ervideira por apresentar 
alguma degradação, não sendo possível o financiamento total das obras com recurso ao 
orçamento da freguesia. 
 Assim, solicita à Câmara a atribuição de uma comparticipação financeira no valor 
de 700 contos para co-financiamento das obras. 

 A Câmara, analisado o assunto e confirmando a verac idade dos factos 
descritos, deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 700 contos para a 
referida Junta de Freguesia do Coimbrão pelos motiv os apontados. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 
BALANCETE (2) 

Nº 0219/10 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a vinte e oito de Outubro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidades de 304.626.428$00 sendo de operações 
orçamentais 277.956.730$00 e de operações de Tesouraria 26.669.698$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS (2) 

Nº 0220/10 Não foram presentes quaisquer pagamentos . 

** 

PONTO NÚMERO SETE 
LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3) 24-20 
Nº 0221/10 Presente o requerimento de MARIA DE JESUS RAMALHO MARQUES 
RIBEIRO, residente na R. D. Sancho I, nº 7 - 2º, Leiria, solicitando Licença Acidental, para o 
divertimento de música ao vivo, sito na morada acima indicada, para os dias 5, 6. 7, 12, 13, 
14, 19, 20, 21, 26, 27, e 28 de Novembro de 98, cujo horário de funcionamento será até às 
2.00 horas da manhã. 

 A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção d o Senhores 
Vereadores do P.S., que apresentaram a Justificação  de Voto abaixo transcrita, 
autorizar: 
 1. A realização dos referidos espectáculos, devend o para o efeito pagar a 
taxa relativa ao licenciamento, na importância de 5 .505$00, devendo o seu 
encerramento efectuar-se até às 24 horas, nos dias correspondentes a Domingos e 
dias de semana e até às 2 horas às Sextas e Sábados , ficando a encargo do 
requerente a limpeza do recinto na Rua D.  Sancho I  
 2. Solicitar à STL a facturação autónoma da limpez a desta área para ser 
cobrada ao requerente. 
 3. Comunicar ao Governo Civil. 

Justificação de Voto 
 “Apesar da animação nocturna e nomeadamente para jovens ser salutar quando 
sujeita às regras de manutenção do bem estar público, devido ao aumento de reclamações 
por parte dos moradores da zona antiga da Cidade, queixando-se do barulho em horas 
próprias para descanso, de distúrbios e enorme sujidade das ruas, os Vereadores do P.S. 
abstêm-se até uma melhor regulamentação de utilização daquele espaço público.” 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3) 24-20 
Nº 0222/10 Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, residente na 
Trv. da Paz, 14, 1º, em Leiria, solicitando Licença Acidental, para o divertimento de música 
ao vivo, sito no Largo Cândido dos Reis, A, em Leiria, para os dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 
26 de Novembro de 98, cujo horário de funcionamento será até às 2.00 horas da manhã. 

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

Justificação de Voto 
 “Apesar da animação nocturna e nomeadamente para jovens ser salutar quando 
sujeita às regras de manutenção do bem estar público, devido ao aumento de reclamações 
por parte dos moradores do Largo Cândido dos Reis e das suas envolventes, queixando-se 
do barulho em horas próprias para descanso, de distúrbios e enorme sujidade das ruas, os 
Vereadores do P.S. abstêm-se até uma melhor regulamentação de utilização daquele 
espaço público.” 

** 

ACTIVIDADES EM MERCADOS - ANULAÇÕES (3) L-28-2 
Nº 0223/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 683/96, no valor de 1.260$00, da Srª 
D. Maria Carmina , residente em R. Santo António, 29, r/c , em Leiria, em virtude de a 
mesma já ter sido liquidada. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÕES (3) 24-15 
Nº 0224/10  Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 448/96, no valor de 2.000$00, da 
firma Pastelaria Princesa do Liz, Lda , sita na Rua Barão Viamonte, 37, em Leiria, em 
virtude de a mesma já ter sido liquidada. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÕES (3) 24-15 
Nº 0225/10  Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 786/97, no valor de 410$00, da firma 
Soc. Importação e Exportação Casanova, Lda , sita na Av. Cidade Maringá (Hotel D. João 
III), em Leiria, em virtude de a mesma já ter sido liquidada. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 

RENDAS E ALUGUERES - HABITAÇÃO - ANULAÇÕES (3) 29-2  
Nº 0226/10  Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 211/98, no valor de 1.840$00, da Srª 
D. Maria Isabel Pereira Silvestre , residente na R. da Esperança, 20, Cova das Faias, 
Leiria, em virtude de a mesma já ter sido liquidada. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 
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RENDAS E ALUGUERES - HABITAÇÃO - ANULAÇÕES (3) 29-2  
Nº 0227/10  Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 202/98, no valor de 6.350$00, da Sr 
Fernando Nunes Pinhal , residente na R. da Esperança, 19, Cova das Faias, Leiria, em 
virtude de a mesma já ter sido liquidada. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 

ACTIVIDADES EM MERCADOS - ANULAÇÕES (3) L-28-2 
Nº 0228/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação da certidão de dívida com o conhecimento nº 856/97, no valor de 10.185$00, do Sr 
Fernando Amaral Cabral , residente em Parceiros, em virtude de a mesma já ter sido 
liquidada. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a cert idão de dívida. 

** 

PUBLICIDADE - T.M.N.-TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACION AIS - PEDIDO DE 
COLOCAÇÃO EM TÁXI (3) 24-16 
Nº 0229/10 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 NH-70-69. 

 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 0230/10 Presente a carta da Firma em epígrafe, solicitando autorização para colocação 
de publicidade na viatura táxi, marca “Citroen”, com praça no concelho de Leiria e com a 
matrícula 88-60-CM. 

 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 OITO 
PESSOAL - PROGRAMAS DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - FOR MULÁRIO DE 
CANDIDATURA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 268/97, DE 18  DE ABRIL, COM AS 
ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM INTRODUZIDAS PELAS PORTARI AS NºS 1271/97, DE 
26 DE DEZEMBRO E 814/98, DE 24 DE SETEMBRO (4) 
Nº 0231/10 Presente um formulário de candidatura ao programa de estágios - nível V - 
relativo `Licenciada em Planeamento Regional e Urbano, ISABEL MARIA VIEIRA DE 
OLIVEIRA, a remeter ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de Leiria. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PESSOAL - CONCURSO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM  TÉCNICO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL (4) 

Nº 0232/10 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO NOVE 
AQUISIÇÃO, POR LOTES DE RÁDIOS E/R PARA OS BOMBEIRO S MUNICIPAIS 
Nº 0233/10 Na sequência do Concurso limitado sem apresentação de candidaturas n.º 
19/98, aberto nos termos da alínea c), do n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 
de Março com a alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, para a aquisição supra, 
foi presente respectivo processo acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e do 
Relatório da Comissão de Análise de Propostas. 

Apresentaram propostas as seguintes firmas: 
- Sicom – Sistemas de Comunicações, Lda: 

Lote 1 815.360$00 + I.V.A. 
Lote 2 611.080$00 + I.V.A. 

- Sociedade Comercial Crocker, Delaforce & Cª., Lda: 
Lote 1 720.560$00 + I.V.A. 
Lote 2 462.000$00 + I.V.A. 

- Timofone – Telecomunicações e electrónica, Lda: 
Lote 1 996.000$00 + I.V.A. 
Lote 2 536.000$00 + I.V.A. 

- Gaiatel – Comércio de Materiais de Telecomunicações, Lda 
Lote 1: 
 - Proposta Base 875.200$00 + I.V.A. 
 - Proposta Variante 909.200$00 + I.V.A. 
Lote 2: 
 - Proposta Base 430.800$00 + I.V.A. 
 - Proposta Variante 586.800$00 + I.V.A. 

Tendo todas sido admitidas, com a excepção da firma Electrónica e 
Telecomunicações, Lda, por não ter apresentado o documento referente à alínea g) 
do Artigo 4º do Programa de Concurso ao abrigo da alínea c) do n.º1 do artigo 59º do 
Decreto-Lei n.º 55/95 de 29/03. 

 Propõe-se a adjudicação do presente fornecimento da seguinte forma, tendo em 
conta: 

- Sociedade Comercial Crocker, Delaforce & Cª, Lda: 
Lote 1.................................................................................... 720.560$00 + I.V.A.,  

- Gaiatel – Comércio de Material de Telecomunicações, Lda: 
Lote 2 (Proposta Base) .......................................................... 430.800$00 + I.V.A. 

 A Câmara Municipal depois de analisar o assunto con cordando com o 
relatório da Comissão de Análise de Propostas, deli berou, por unanimidade, adjudicar 
os rádios E/R para os Bombeiros Municipais da segui nte forma: 

- Sociedade Comercial Crocker, Delaforce & Cª, Lda: 
Lote 1............................................. ................ 720.560$00 + I.V.A.,  

- Gaiatel – Comércio de Material de Telecomunicações,  Lda: 
Lote 2 (Proposta Base)............................. ..... 430.800$00 + I.V.A. 

Esta deliberação torna-se eficaz após o período de audiência prévia e 
sem que haja reclamação ou recurso. 

** 
AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS DE CABINE DUPLA  
Nº 0234/10 Na sequência do Concurso limitado sem apresentação de candidaturas n.º 
26/98, aberto nos termos da alínea c), do n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 
de Março com a alteração dada pelo Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, para a aquisição supra, 
foi presente respectivo processo acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e do 
Relatório da Comissão de Análise de Propostas. 
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 Apresentaram propostas as seguintes firmas: 
- Auto Japa – Comércio Geral de Automóveis, Lda 5.811.966$00 + I.V.A. 
- Entreposto Leiria – Viaturas e Máquinas, Lda: 

Proposta Base 6.144.500$00 + I.V.A. 
Proposta Variante 5.588.360$00 + I.V.A. 

- Auto Leiria, S.A. 5.804.970$00 + I.V.A. 
 Tendo todas sido admitidas.  
 Propõe-se a adjudicação do presente fornecimento de 2 viaturas de cabine 
dupla, marca Nissan, modelo Pick Up 4 x 2, no montante de 5.588.360$00 + I.V.A à firma 
Entreposto – Viaturas e Máquinas, Lda. (Proposta Variante) 

 A Câmara Municipal depois de analisar o assunto e c oncordando com o 
relatório da Comissão de Análise de Propostas, deli berou, por unanimidade, adjudicar 
as 2 viaturas de cabine dupla, marca Nissan, modelo  Pick Up 4 x 2, no montante de 
5.588.360$00 + I.V.A à firma Entreposto – Viaturas e Máquinas, Lda. (Proposta 
Variante). 

** 

RECTIFICAÇÃO – PROC. CONC. N.º 15/98 - AQUISIÇÃO DE  MÁSCARAS DE 
PROTECÇÃO INDIVIDUAL E APARELHOS RESPIRATÓRIOS PARA  OS BOMBEIROS 
MUNICIPAIS (7) 
Nº 0235/10 A Acta da reunião de Câmara de 30 de Setembro de 1998, contém imprecisões 
que se tornam necessário rectificar. 
 Assim: 
 Na deliberação referente ao assunto acima referido ( página .3384-(142)), no 
Ponto Número Onze, onde se lê “...A Câmara Municipal depois de analisar o relatório final 
da Comissão de Análise de Propostas e concordando com mesmo deliberou, por 
unanimidade, não considerar a reclamação efectuada pela firma Tecniquitel – Sociedade de 
Equipamentos Técnicos, Lda.” deve ler-se: 

 A Câmara Municipal depois de analisar o relatório final da Comissão de 
Análise de Propostas e concordando com mesmo delibe rou, por unanimidade, não 
considerar a reclamação efectuada pela firma Tecniq uitel – Sociedade de 
Equipamentos Técnicos, Lda. 
 Mais deliberou adjudicar na sequência da deliberaç ão de 98-07/01 a 
aquisição de máscaras de protecção individual e apa relhos respiratórios, à firma 
Vianas – Máquinas, Ferramentas e Materiais de Incên dios, Lda, pelo valor 
3.241.960$00 + I.V.A. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 
ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTAS NºS. 265 E 26 6 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - (8) 15-4  
Nº 0236/10 Presentes os ofícios nºs. 674 e 678 da EPL, datados de 98.10.06 e 98.10.07, 
respectivamente, anexando fotocópias das Actas nºs. 265 e 266 do Conselho de 
Administração, para conhecimento da Câmara Municipal de Leiria. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

COORDENAÇÃO CONCELHIA DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇ ÃO EXTRA-
ESCOLAR DE LEIRIA - PROCESSAMENTO DE VERBA - (8) 48  
Nº 0237/10 Presente o ofício nº. 313/98 da COORDENAÇÃO  em epígrafe, datado de 
98.10.06, solicitando o processamento de 300.000$00 da verba inscrita para aqueles 
Serviços. 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir pa ra a Coordenação 
Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Esc olar de Leiria, a importância de 
300.000$00, conforme é solicitado. 

** 

ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS  OLIVAIS - (8) 15-3  
Nº 0238/10 Presente o Fax nº 479 da RODOVIÁRIA DO TEJO, SA , datado de 21.10.98, 
referente ao custo dos passes combinados para a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, 
de acordo com a proposta apresentada pela Câmara, na sequência da solicitação do 
Conselho Directivo da Escola, colocada na reunião do Conselho Consultivo de Transportes 
Escolares que se realizou em 98.04.23., informando que a empresa concorda com a criação 
do referido título de transporte. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENT RE A UNIÃO 
DESPORTIVA DE LEIRIA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA  
Nº 0239/10 Presente a carta de 19 de Outubro corrente, da UNIÃO DESPORTIVA DE 
LEIRIA,  manifestando a sua total concordância com o teor do Contrato-Programa 
mencionado em epígrafe. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maiori a, com a abstenção 
do Senhor Vereador Dr. José Alves, conferir poderes  à Senhora Presidente para, em 
sua representação, proceder à outorga do mesmo. 
 Mais deliberou mandar proceder à publicidade do re ferido Contrato-
Programa, nos termos do artigo 84º do Decreto-Lei n º 100/84, de 29 de Março, 
conjugado com o nº 5 do artigo 10º do Decreto-Lei n º 432/91, de 6 de Novembro, 
incluindo a publicação do mesmo num dos Jornais Reg ionais. 

** 

SUBSÍDIOS (INFRAESTRUTURAS) 
Nº 0240/10 Presente Mapa elaborado pelo Senhor Vereador da JUVENTUDE E 
DESPORTO, referente às infraestruturas. 

A Câmara, tomou conhecimento e deliberou, por unani midade, agendar 
este assunto para a próxima reunião. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 
CENTRO HISTÓRICO - PROCOM 
Nº 0241/10 Presente o Despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal, proferido em 
26 de Outubro de 1998, cujo teor se transcreve: 

“DESPACHO 
Tendo em conta que o Vereador Senhor Engº. Pedro Lopes Pereira de Faria é o 

promotor do Estudo Global em execução pelo GIPP, no âmbito dos projectos especiais do 
Programa de Apoio à Modernização do Comércio, no uso da faculdade que me é conferida 
pelo nº 2 do artigo 54º do Decreto-Lei nº 100/84, de 21 de Março, nele delego a minha 
competência para representar o Município na outorga do contrato a celebrar com o 
Ministério da Economia, destinado ao Projecto de Revitalização do Centro Histórico de 
Leiria.”. 

 A Câmara tomou conhecimento. 
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PROJECTO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓR ICO - ESTUDO 
GLOBAL - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
Nº 0242/10 Pelo Senhor Vereador ENGº. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA  foi 
apresentada a seguinte questão: 

 No âmbito do Programa de Apoio à Modernização do Comércio (PROCOM) foi 
encomendado um Estudo Global do Projecto Especial de Revitalização do Centro Histórico 
pela Associação Comercial e Industrial de Leiria (ACIL) em acordo com a Câmara Municipal. 

 Para financiamento do Estudo foi apresentada uma candidatura ao PROCOM, 
de acordo com o nº 2.1.2. do Despacho Conjunto dos Secretários de Estado do 
Desenvolvimento Regional e do Comércio e Turismo, respectivamente do MEPAT e do ME, 
publicado no D.R., II Série, de 96.09.03. O financiamento assegurado é de 75% do valor da 
candidatura (9.360.000$00). Os restantes 25% são suportados em partes iguais (12,5%) 
pela Câmara e pela ACIL, de acordo com as conversações havidas entre as duas 
instituições. 

 Entretanto, na sequência do concurso efectuado pela ACIL, a proposta 
vencedora, da empresa GIPP - Gestão Integrada de Projectos e Planeamento, tem o preço 
11.115.000$00 (9.500.000$00 acrescido de IVA à taxa de 17%). 

 Como a ACIL é uma associação sem fins lucrativos, que vive exclusivamente 
das quotas dos associados, não consegue enfrentar um acréscimo de esforço financeiro 
face à previsão inicial. 

 Analisado o assunto,  a Câmara, considerando a grande importância do 
estudo e a necessidade de intervir no Centro Histór ico com base nas suas conclusões 
e propostas, delibera, por unanimidade, suportar 12 ,5% do valor da candidatura e 
suportar exclusivamente o diferencial de custos ent re o valor da candidatura e o valor 
da adjudicação, na importância de 1.755.000$00. 

 Mais delibera autorizar a transferência do apoio f inanceiro para a ACIL 
mediante a apresentação dos documentos de despesa. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE JOSÉ LUÍS TINOCO (1) 1-2 
Nº 0243/10 Pelo Senhor Vereador do PELOURO DA CULTURA E EDUCAÇÃO , foi 
presente o ofício datado de 98.09.18, da Galeria 57 de Leiria, a solicitar a aquisição de 
obras publicadas pela Galeria no âmbito da Exposição patente na referida Galeria até 16 de 
Novembro. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade adquirir à Gale ria 57 de Leiria: 
 - 10 Livros, numerados e assinados com uma serigra fia do artista também 
numerada e assinada a  25.000$00/cada 250.000$00 
 - 75 Livros edição normal sem serigrafia 7.000$00/ cada 525.000$00 

** 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (1) L-49 
Nº 0244/10 Presente ofícios do RANCHO DA REGIÃO DE LEIRIA , a solicitar a cedência do 
Teatro José Lúcio da Silva, para o dia 21 de Novembro, das 16 às 18.30 horas. 

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

** 



 

CMLeiria/Acta Nº 40 

.3525-(30) 98.10.28. 

PONTO NÚMERO CATORZE 
URBANISMO 
Nº 0245/10 Pelos Senhores Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA  foi presente uma 
proposta do seguinte teor: 

“FORUM SOBRE UM PLANO DE URBANIZAÇÃO - O QUE SE PODE FAZER, HOJE, 
NUMA CIDADE COMO LEIRIA? 

DURAÇÃO: 1 dias 
DATA: 1ª Semana de Dezembro 
LOCAL: Salão Nobre da Câmara Municipal de Leiria ou outro local a definir 
OBJECTIVOS: - Definição de conceitos urbanísticos para uma cidade média portuguesa; 
 - Debate de ideias na perspectiva da clarificação das opções políticas a  
 tomar, face ao entendimento dos técnicos e de quem usufrui a cidade. 
ORGANIZAÇÃO: C.M.L. 
DESTINATÁRIOS: - População em geral 
 - Tecido empresarial 
 - Serviços públicos 
 - Segurança pública 
 - Protecção Civil 
 - promotores imobiliários 
 - gabinetes técnicos 
 - escolas 
 - partidos políticos 
 - associações culturais 
 -  “        desportivas 
 -  “        ambientalistas 
 -  “        cívicas 
 - empresas de transportes públicos 
 - Juntas de Freguesia 
 - Instituições de Solidariedade social 
PAINEL: - Presidente da C.M.L. 
 - técnico em representação da C.M.L. 
 - especialista em urbanismo, convidado (arqtºs Leonel Fadigas ou Nuno Portas) 
 - promotor imobiliário 
 - ACIL 
 - NERLEI 
 - Associação ambientalista 
 - P.S.P. 
 - MODERADORES: vereadores a definir 
ORÇAMENTO: - Almoços: 20.000$00 (EPL) 
 - Deslocações/alojamento: 20.000$00 
 - Ofertas: 20.000$00 
 - Material publicitário e 
  expediente 30.000$00 
PROGRAMA: 
10 h - Abertura 
10,30 h - Início dos trabalhos 
  “Princípios urbanísticos para uma cidade média” 
  -especialista convidado 
11,15 h - “coffee-break” 
 - QUEM FAZ A CIDADE: - 
11,30 h - “A construção em Leiria: a obsessão do lucro ou a satisfação de 

necessidade?” 
  -promotor imobiliário 
11,50 h - “Do caos às regras urbanísticas” 
  -técnico da CML 
12,15 h - debate 
13 h - almoço 
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  -OS SERVIÇOS:- 
14,45 h - “O comércio em Leiria: a diversidade necessária” 
  -representante da ACIL 
15,05 h - “O secundário e o terciário dentro ou fora de portas?” 
  -representante do NERLEI 
15,25 h - debate 
16 h - “Coffee-break” 
  -AS CONDIÇÕES DE FRUIÇÃO:- 
16,15 h - “Onde param os espaços de recreação e de lazer?” 
  -represente de assoc. ambientalista 
16,35 h - “Que circuitos para a segurança do cidadão?” 
  -P.S.P. 
17 h - debate 
17,30 h - conclusões 
17,45 h - Fecho com a Presidente da CML” 

 A Câmara analisou a proposta e deliberou, por unan imidade, concordar 
com a mesma. 

** 

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: 

- TRÂNSITO/SEMAFORIZAÇÃO NO CRUZAMENTO DA RUA VALE DE LOBOS - 
GUIMAROTA, COM A RUA DA ASSUNÇÃO (ACESSO A S. ROMÃO ) 

- A SEMANA DO CALOIRO 
- MINUTA DE CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA - R ELATIVA À 

AQUISIÇÃO DE DUAS PARCELAS DE TERRENO A DESANEXAR D A 
DENOMINADA “QUINTA DA FÁBRICA” 

- ANIMAÇÃO DE NATAL - MINI-COMBOIO 
- ASSOCIAÇÃO JOVENS AGRÍCULTORES 
- HALTON - ENVIO DE CERTIFICADO 
- FACTURAS - “CASTELÃ DA EUROPA” 
- PUBLICIDADE CATÁLOGO NERLEI - CABO VERDE 
- FRANCISCO QUEIRÓS - HISTORIADOR DE ARTE - PEDIDO DE APOIO PARA A 

REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO MONOGRÁFICO NO CEMITÉRIO DE LEIRIA 
- PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O INSTITUTO DE ARTES E OFÍCIOS DA 

UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA E A CÂMARA MUNICIPA L DE LEIRIA 

** 

TRÂNSITO/SEMAFORIZAÇÃO NO CRUZAMENTO DA RUA VALE DE  LOBOS - 
GUIMAROTA, COM A RUA DA ASSUNÇÃO (ACESSO A S. ROMÃO ) 
Nº 0246/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de abertura de um concurso por Ajuste 
Directo, com carácter de urgência. 

 A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base na 
informação da D.O.M. delibera, por unanimidade, man dar abrir um concurso por 
Ajuste Directo, nos termos da alínea f) do nº 2 do artigo 52º do Decreto-Lei nº 405/93, 
com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei nº 101/95, de 19 de Maio, com 
carácter de urgência, para a execução da obra em ep ígrafe. 

** 
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SEMANA DO CALOIRO(1) 48 
Nº 0247/10 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA  foi presente o ofício de 98.10.21 
da Comissão Organizadora da Semana do Caloiro, que solicita apoio Logístico para a 
Semana do caloiro de Leiria que decorrerá de 2 a 5 de Novembro. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade atribuir os seg uintes apoios 
logísticos: 
 - A cedência do palco da Câmara Municipal; 
 - A cedência das bilheteiras localizadas na zona O este do Estádio; 
 - Ceder os balneários do campo de treinos pelado; 
 - Meios para o abastecimento de água e electricida de; 
 - Ceder os Sanitários que se localizam próximo do estádio (exterior a 
este). 
 - Colocação de gravilha no recinto de Espectáculo.  
 Mais deliberou conceder um apoio financeiro de 250 .000$00 à Associação 
de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Ge stão a fim de fazerem face às 
despesas com o Som e Luz. 

** 

MINUTA DE CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA REL ATIVO À AQUISIÇÃO DE 
DUAS PARCELAS DE TERRENO A DESANEXAR DA DENOMINADA “QUINTA DA FÁBRICA” (9) 
Nº 0248/10 Pelo Senhor Vereador ENGº. FERNANDO BRITES CARVALHO  foi presente a 
minuta de Contrato-Promessa de Compra e Venda, que a seguir se transcreve: 

“MINUTA DE CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
Entre os OUTORGANTES: 
1º - RITA DE VASCONCELOS E CASTRO FERREIRA DA FONSECA , solteira, maior, natural da 
freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa, residente em Lisboa, na Rua Infantaria 16, nº 
60 - 5º andar esquerdo C, adiante designada por 1ª outorgante; 
2º - Diogo Manoel, advogado com escritório na Av. António Augusto de Aguiar, nº 11 - 3º dtº. em 
Lisboa que outorga em representação de: 
a) MARIA LUISA SARMENTO DE VASCONCELOS E CASTRO FERREI RA DA FONSECA , casada 
sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, 
residente em S. Francisco, California, Estados Unidos da América; 
b) PEDRO MANUEL SARMENTO DE VASCONCELOS E CASTRO , solteiro, maior, natural da 
freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, residente em Riyadh, Arábia Saudita; 
c) JOÃO DE VASCONCELOS E CASTRO FERREIRA DA FONSECA , solteiro, maior, natural da 
freguesia de S. Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, residente em Lisboa, na Rua da Infantaria 
16, nº 60 - 5º andar esquerdo C, 
adiante designados por 2ºs. outorgantes; 
e 
3º - ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA , casada, natural da freguesia de 
Mirandela, concelho de Mirandela, residente em Leiria, na Quinta de Santo António, Lote 63 - 5º 
direito, que outorga na qualidade de Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA  e em 
representação do respectivo Município, adiante designada por 3ª. outorgante; 
e considerando: 
1 - que a 1ª outorgante e os representados do 2º outorgante são os actuais únicos proprietários da 
denominada “Quinta da Fábrica” sita na freguesia e concelho de Leiria em cuja matriz está inscrita 
sob o artº 436 rústico e sob o artº 148 urbano, tudo descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Leiria sob a ficha 1600/980113; 
2 - que em parte dessa “Quinta da Fábrica” irá passar a variante rodoviária, designada por Variante 
Sul - 3º Troço, de Leiria, pelo que a respectiva edilidade tem necessidade dos terrenos respectivos 
numa área de 7.032 m2; 
3 - que além dessa parcela de terreno existem mais cerca de 15.348 m2 de terreno que, por ficarem 
materialmente separados do resto da Quinta, deixam de ter interesse económico para os 
proprietários, tendo a Câmara Municipal ora 3ª outorgante aceite adquirir também essa parcela de 
terreno; 
4 - que as partes pretendem chegar a acordo sobre o modo de transferência da propriedade das duas 
parcelas de terreno antes identificadas; 
é livremente e de boa fé celebrado o presente acordo, nos termos das seguintes cláusulas: 
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Primeira 
A 1ª outorgante e os representados do 2º outorgante, como actuais donos e senhores do 

prédio misto denominado “Quinta da Fábrica” sita em Leiria, freguesia e concelho de Leiria, inscritos 
na matriz predial respectiva a parte rústica sob o Artº 436 e a parte urbana sob o Artº 148, e descritos 
na Conservatória do Registo Predial de Leiria na ficha nº 1600/980113, pelo presente acordo 
prometem vender à 3ª outorgante e esta promete adquirir-lhes duas parcelas de terreno, uma com a 
área de 7.032 m2 demarcada a vermelho na planta anexa a este contrato com o número um e dele 
fazendo parte integrante e outra de 15.348 m2 demarcada a azul na mesma planta anexa a este 
contrato com o número um. 

Segunda 
O preço de compra das parcelas referidas na cláusula anterior será de Esc: 

14.565.360$00 (catorze milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta escudos), o 
qual é repartido do seguinte modo: 

a) quanto à parcela com a área de 7.032 m2 (assinalada a vermelho na planta anexa 
nº 1) que a Câmara 3ª outorgante destina à construção da variante rodoviária, 
designada por Variante Sul - 3º Troço, de Leiria, será pago o preço de 980$00 por 
cada metro quadrado, ou seja um preço total Esc: 6.891.360$00 (seis milhões 
oitocentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta escudos); 

b) quanto à parcela com a área de 15.348 m2 da parte sobrante da Quinta (assinalada 
a azul na planta anexa nº 1) que a Câmara 3ª outorgante destina exclusivamente a 
nele fazer implantar um espaço jardinado, será pago o preço de 500$00 por cada 
metro quadrado, ou seja um preço total de Esc: 7.674.000$00 (sete milhões, 
seiscentos e setenta e quatro mil escudos). 

Terceira 
O preço de venda das parcelas, identificadas nas cláusulas anteriores será pago: 
a) a título de sinal e princípio de pagamento, 15% (quinze por cento) do total antes 

referido, ou seja a quantia de Esc: 2.184.804$00 (dois milhões, cento e oitenta e 
quatro mil, oitocentos e quatro escudos), após a assinatura do presente contrato e 
do “visto” do Tribunal de Contas; 

b) a restante parte do preço ou sejam Esc: 12.380.556$00 (doze milhões, trezentos e 
oitenta mil, quinhentos e cinquenta e seis escudos) na data da celebração da 
competente escritura pública de compra e venda. 

Quarta 
É do conhecimento da Câmara 3ª outorgante que o terreno ora prometido vender se 

encontra actualmente arrendado para fins agrícolas, pelo que para além de não poder ocupar o 
terreno antes de 31/01/99, a 3ª outorgante deverá assumir perante o rendeiro respectivo a 
responsabilidade por toda e qualquer indemnização que o mesmo venha a reclamar. 

Quinta 
Ficará consignado na escritura de compra e venda respectiva uma cláusula de reversão 

a favor dos proprietários ou seus descendentes no caso de à parcela de terreno com a área de 
15.348 m2 (demarcada a azul na planta anexa a este contrato com o nº 1) vir a ser dado outro destino 
que não seja espaço jardinado, único destino que poderá ser dado àquele local. 

Sexta 
Os proprietários 1ª outorgante e representados do 2º outorgante irão requerer a 

desafectação da RAN (Reserva Agrícola Nacional) de uma parcela de terreno, na zona contígua à 
variante rodoviária referida supra e até aos lotes para construção já existentes, zona esta demarcada 
a verde na planta anexa a este contrato com o número dois, pelo que a Câmara, além de se 
comprometer a apoiar tal pedido, se e quando tal desafectação vier a ser concedida, obriga-se desde 
já a, de forma irrevogável, autorizar a construção nesse novo lote desde que, por aplicação dos 
índices de ocupação, sejam respeitados todos os condicionalismos legais e regulamentares 
existentes para a zona. 

Sétima 
Complementarmente fica ainda estipulado que com a construção da variante rodoviária 

antes referida, a Câmara se obriga a mandar executar a suas expensas e na base do respectivo 
talude uma vedação de protecção e demarcação efectiva dos terrenos em causa. 

Oitava 
Por fim a Câmara compromete-se ainda a: 
a) deixar definitivamente definido que o portão de entrada da “Quinta da Fábrica”, bem 

como o caminho de acesso depois de tal portão (tudo demarcado a amarelo na 
planta nº 2 anexa ao presente contrato) é propriedade dos 1º outorgante e 
representados do 2ºs. outorgantes; 

b) mandar construir, a expensas suas, passeios na Rua Roberto Ivens, pelo menos em 
frente à entrada e casa da “Quinta da Fábrica”. 
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Nona 
Além do referido nas cláusulas anteriores, na data da celebração da competente 

escritura de compra e venda a que respeita o presente contrato, as áreas efectivamente vendidas sê-
lo-ão livres de quaisquer outros ónus ou encargos. 

Décima 
A escritura pública de compra e venda a que respeita o presente contrato será celebrada 

até 31/1/99 em Cartório de Leiria, dia e hora da escolha da 3ª outorgante a qual deverá do facto dar 
conhecimento aos 1º e 2º outorgantes, com a antecedência mínima de 15 dias, por carta registada 
com aviso de recepção para as moradas supra indicadas, ou outras que estes entretanto lhe venham 
a comunicar por escrito, obrigando-se estes a facultar até 5 dias antes da data agendada toda a 
documentação que lhes seja legalmente exigível para a realização da escritura ora prometida. 

Décima Primeira 
Todas as despesas com a execução do presente contrato, nomeadamente escritura de 

compra e venda, participações e outras, serão de conta da 3ª outorgante. 
Décima Segunda 

Todos os outorgantes estão de acordo em atribuir ao presente contrato os efeitos do Artº 
830º do Código Civil. 

Feito em Leiria, aos ........... dias do mês de .................... de 1998, em dois exemplares, 
um para cada um dos outorgantes. 
Os 1º e 2ºs. OUTORGANTES A 3ª OUTORGANTE” 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir as du as parcelas de terreno 
descritas na Minuta do Contrato - Promessa de Compr a e Venda acima transcrita, ao 
abrigo da alínea d) do nº 1 do artigo 51º do Decret o-Lei nº 100/84, de 29 de Março na 
redacção dada pela Lei nº 18/91, de 12 de Junho. 
 Mais deliberou aprovar a referida minuta e conferi r poderes à Senhora 
Presidente para outorga do respectivo Contrato - Pr omessa, o qual deverá ser 
enviado ao tribunal de Contas para efeitos de Visto . 

** 

ANIMAÇÃO DE NATAL - MINI-COMBOIO (1) L-55-4 
Nº 0249/10 Pelo Senhor Vereador ENGº. PEDRO FARIA, foi presente o ofício 576/98 de 
98.10.09. da ACIL a solicitar apoio para animação da cidade na quadra natalícia. 

 A Câmara, considerando que é atribuição dos municíp ios o apoio ao 
desenvolvimento e ao abastecimento público, (artº. 2º do Decreto-Lei Nº 100/84, de 29 
de Março) deliberou por unanimidade apoiar, nos ter mos da alínea i) do nº 1 do artº 
51º do citado diploma, a ACIL - Associação Comercia l e Industrial de Leiria, 
atribuindo-lhe: 
 1) Um subsídio de Esc: 3.000.000$00 para iluminaçã o das principais 
artérias comerciais da cidade; 
 2) Uma comparticipação até ao valor de 80% dos cus tos com um mini-
comboio urbano, assumindo a Câmara, à semelhança do  ano transacto, a recolha dos 
comboios no período de inactividade. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES (1) 48 
Nº 0250/10 Pelo Senhor Vereador ENG. PEDRO FARIA  foi presente o ofício 648/98 de 
98.09.28 da A.J.A.L a solicitar patrocínio para a 2ª Expojovem Agricultor do Distrito de Leiria, 
que se realiza em Pombal de 17 a 22 de Novembro de 1998. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, contribuir com  um valor de 
100.000$00, correspondente a um stand de 18 m2 na r eferida exposição. 

 Deliberou ainda propor à Associação “O Malmequer” a ocupação efectiva 
do referido espaço. 

** 



 

CMLeiria/Acta Nº 40 

.3530-(35) 98.10.28. 

HALTON - ENVIO DE CERTIFICADO 
Nº 0251/10 Pelo Senhor Vereador ENGº. PEDRO FARIA  foi entregue o “Certificate Of 
Membership” enviado pela cidade de Halton. 

 A Câmara tomou conhecimento. 

** 

FACTURAS - “CASTELÃ DA EUROPA” (2) 
Nº 0252/10 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO  DE SOUSA foram presentes facturas 
referentes aos gastos efectuados pela representante desta cidade na eleição de “Castelã da 
Europa” que solicita a sua liquidação. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pa gamento das referidas 
despesas à representante Patrícia Nogueira, no valo r de 14.030$00. 

** 

PUBLICIDADE CATÁLOGO NERLEI - CABO VERDE (1) L-55 
Nº 0253/10 Pelo Senhor Vereador ENGº. PEDRO FARIA  foi presente o fax da Nerlei a 
solicitar participação publicitária no catálogo Nerlei. 

 A Câmara de acordo com a cooperação e amizade com o  Munícipio de S. 
Filipe, Cabo Verde, deliberou, por unanimidade, man dar inserir pelo valor de 
100.000$00 + IVA uma página de publicidade da Câmar a Municipal de Leiria no 
Catálogo Nerlei - Cabo Verde. 

** 

FRANCISCO QUEIRÓS - HISTORIADOR DE ARTE - PEDIDO DE  APOIO PARA A 
REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO MONOGRÁFICO NO CEMITÉRIO DE LEIRIA (3) 24-4 
Nº 0254/10 Presente a informação do Senhor Vereador da Cultura acerca do pedido de 
apoio em epígrafe. 

 A Câmara tomou conhecimento da informação e delibe rou, por 
unanimidade, apoiar a elaboração do trabalho monogr áfico referido em epígrafe, 
suportando a Câmara as despesas de deslocação e est adia do autor e de uma 
estagiária de Conservação e Restauro mediante a apr esentação dos respectivos 
recibos, até 42.000$00. 

** 

PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O INSTITUTO DE ARTES E OFÍCIOS DA 
UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA (U.A.L.) E A CÂMARA  MUNICIPAL DE LEIRIA 
(1) 40 
Nº 0255/10 Presente a informação do Senhor Vereador da Cultura acerca da proposta de 
protocolo referida em epígrafe, que se transcreve: 

 “1. A Câmara Municipal de Leiria cede, temporariamente, para trabalho e 
tratamento pelos alunos do Instituto de Artes e Ofícios de Universidade Autónoma de 
Lisboa, no âmbito do desenvolvimento das suas actividades curriculares, um conjunto de 
obras pictóricas do Museu Regional de Leiria, constituído pelos quadros descritos e 
apresentados no Anexo I e II. 
 2. Ao Instituto de Artes e Ofícios competirá assegurar o trabalho de recuperação, 
que será supervisionado pela Professora Giovana Dré, bem como fornecerá os materiais 
necessários. 
 3. Os trabalhos de recuperação das peças decorrerão as instalações do I.A.O., 
depois de concertadas e asseguradas, por ambas as partes, as necessárias condições de 
segurança das peças. 
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 4. Havendo necessidade, a realização de um seguro será da iniciativa da 
Câmara Municipal de Leiria. 
 5. O I.A.O. enviará à Câmara Municipal de Leiria uma relação dos alunos 
envolvidos neste protocolo, os quais trabalharão em sintonia e sob orientação da Professora 
responsável acima identificada. 
 6. O presente Protocolo é feito em duplicado, ficando um exemplar, devidamente 
assinado, em poder de cada uma das partes.” 

 A Câmara analisou o assunto e deliberou, por unanim idade, concordar pois 
constituirá uma excelente oportunidade de se proced er à recuperação de uma série 
de pinturas pertencentes ao espólio do Museu de Lei ria e a recuperação das peças 
ser executada gratuitamente, nos termos da carta de  98.07.22. do Instituto de Arte e 
Ofícios da U.A.L. 

** 
ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezanove horas e quarenta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do 
Departamento de Administração Geral, mandei escrever e subscrevo. 

Leiria, e Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, aos vinte e 
oito dias do mês de Outubro do ano de mil novecentos e noventa e oito. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 


