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98.10.21 

ACTA Nº 39 
Aos vinte e um 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 

 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. 

** 

Por motivos devidamente justificados os Senhores Vereadores ENGº. PEDRO 
LOPES PEREIRA DE FARIA  e ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA , não puderam 
estar presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.10.14, 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 minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

121/95 DAVID DA SILVA GORDO 

17/96 MANUEL GAMEIRO JORGE 

986/97 ADELINO FARIA RODRIGUES, LDª. 

1125/97 FERNANDO MANUEL LOPES GAMEIRO 

1166/97 GILMAT, LDª. 

225/98 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA CARANGUEJEIRA 

498/98 MARIA CÂNDIDA LUÍS REBELO 

579/98 JOSÉ AGUIAR DE SOUSA 

607/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

608/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

760/98 HÉLIO ANTÓNIO GOMES JORDÃO RODRIGUES 

802/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

803/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

804/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

805/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

806/98 DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO 

830/98 ERNESTO NUNES BERNARDO 

968/98 ALZIRA DA CONCEIÇÃO GASPAR PEREIRA 

1047/98 JOSÉ DA COSTA PARREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO NºS: 

130/98 MANUEL FARIA DA COSTA 

153/98 E2R, LDª. 

182/98 LUÍS VIEIRA DA SILVA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE V. H. NºS: 

17/98 AUTO - LEIRIA, S.A. 

20/98 JAIME CUNHA ESPIRITO SANTO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS: 

16/79 JOSÉ CARLOS RODA VIEIRA E OUTRA 
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14/94 ANABELA DUARTE CRUZ E OUTROS 

7/96 PROVÍNCIA P. C. IRMÃOS MARISTAS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº: 

122/97 CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO SETE 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 219/97 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE ARRABAL - 2ª 

FASE - INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 

T 103/98 CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DOS MARINHEIROS 

(MARRAZES) - INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 

T 220/97 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE SANTA EUFÊMIA 

- 2ª FASE - MINUTA DE CONTRATO 

T 26/98 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA E. B. 

DO 1º CICLO DE AMOR - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 30/98 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA DO 1º 

CICLO DE VALE SUMO - SANTA CATARINA DA SERRA - INFORMAÇÃO 

SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 23/98 CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS E. 

B. DO 1º CICLO DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (MARRAZES), 

PARCEIROS, MARINHEIROS (MARRAZES) E PORTO CARRO - 

MACEIRA - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 08/97 REPARAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1229 - DE ARNAL - COSTA DE 

BAIXO - INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

Q 38/93 DEMOLIÇÃO DE UMA BARRACA SITA NA RUA DOS MARINHEIROS, Nº 

27, FREGUESIA DE MARRAZES, PROPRIEDADE DE JOAQUIM 

CORDEIRO - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 98/09/16 

TT 196/98 TRÂNSITO - COLOCAÇÃO DE SINAL DE STOP - RUA DA IGREJA - 

PARCEIROS 

T 104/98 EXECUÇÃO DE UM COLECTOR PLUVIAL NA E. N. 113, JUNTO À C + S 

CORREIA MATEUS - POUSOS - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

T 115/98 REPARAÇÃO DA RUA PAULO VI, LEIRIA - PROPOSTA DE 

ADJUDICAÇÃO 
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PONTO NÚMERO OITO 

- EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA SUDOESTE DO CONCELHO 

- SECTOR DA BARREIRA - LEIRIA - CONDUTA ELEVATÓRIA FURO J K 19 EM 

REIXIDA/RESERVATÓRIO DO SOBRAL - BARREIRA - 2ª FASE - TROÇO P 30 A P 45 

PONTO NÚMERO NOVE 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PUBLICIDADE: 

- BOTAS & BÉRTOLO, Ldª. 

- JOÃO SOUSA RAMOS 

- BCI - BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, S.A. 

- PAULO CÉSAR DINIS ROSA 

- TROCOCARRINHO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDª. 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PESSOAL - VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

- PESSOAL - VOTOS DE LOUVOR 

PONTO NÚMERO DOZE 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE PARCEIROS - INSTALAÇÃO DE TELEFONE 

PONTO NÚMERO TREZE 

- CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- SUBSÍDIOS - ÉPOCA 98/99 - (ACTIVIDADE REGULAR/AQUISIÇÃO DE VIATURA) 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- RECTIFICAÇÕES: 

- GALA DA RÁDIO CLUBE - GALARDÃO MUNICIPAL DO DESPORTO 

- ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O INSTITUTO DA 

ÁGUA, A DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE DO CENTRO E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE LEIRIA 

** 
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REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

Nº 0122/10 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO PERÍODO QUE 

LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

 O Senhor FERNANDO JACINTO FERREIRA , representado por seu pai e pela 
sua advogada, Drª. Ana Cristina Vigarinho, acompanhados pela Senhora arquitecta autora 
das alterações ao edifício, colocou um conjunto de questões quanto às exigências impostas 
pela Câmara para legalização de restaurante, fazendo um historial de todo o processo. 

 A Senhora Presidente e o Senhor Arqtº. Moreira de Figueiredo, Director do DU, 
prestaram um conjunto de esclarecimentos, nomeadamente disseram que a necessidade de 
autorização dos 2/3 dos condóminos respeita à 1ª fase do loteamento. 

 Os representantes do requerente pediram a suspensão da decisão até à 
audiência prévia. 

** 
 A Senhora TERESA LOUREIRO AUGUSTO RINO  solicitou à Câmara a 
fiscalização da obra do Jardim Escola (Procº. Nº 908/97), pois, segundo informação obtida 
nos serviços técnicos, a obra está licenciada para 2 pisos, não devendo ultrapassar 8 
metros e, pelas medições que fez, já ultrapassam em 60 cm, tapando-lhe a varanda. 

 Quis também saber da possibilidade de as obras não avançarem. 

 A Senhora Presidente informou que a fiscalização já se deslocou ao local e que 
nos termos da informação dos Serviços de Fiscalização a obra está em conformidade com o 
que foi licenciado. 

 Mais informou que, subsistindo dúvidas, iriam novamente verificar a situação. 

** 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

Nº 0123/10 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

 1º Como estão organizados os Serviços de Fiscalização do Município ? 

 O Senhor Engº. Costa, Director do DOP, informou que existe Fiscalização 
apenas para Obras Municipais e Fiscalização Municipal. Quanto a esta última informou que 
o Concelho está dividido em cinco zonas, rodando os fiscais regularmente e por prazos 
inferiores a um ano. 

 2º Qual o ponto da situação com a Auditoria financeira ? 

 Foi informado que os Serviços de Contabilidade estão a trabalhar num conjunto 
de dados de 1996 que precisam de ser clarificados, e que, logo que esse trabalho seja 
concluído, a informação será remetida à equipa auditora para concluírem o relatório. 

 3º Qual a situação da Tellepiza ? 

 A Senhora Presidente informou que segundo opinião da Divisão Jurídica da 
Câmara o procedimento deliberado sé é aplicável em casos de obras em construção; 
estando esta obra já concluída, pode a Tellepiza accionar Judicialmente a Câmara e 
eventualmente exigir indemnização. 

 Assim, solicitou-se aos SMAS para não proceder ao corte da água até a Divisão 
Jurídica da Câmara estudar aprofundadamente este assunto. 
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 4º Colocou o problema do prédio velho na Rua José Jardim que está a servir de 
abrigo a toxicodependentes. 

 O Senhor Vereador Engº. Fernando Carvalho informou que em finais de Agosto 
se encontrou com o proprietário e o seu filho que se mostraram interessados em resolver a 
situação. 

 A Senhora Presidente informou ainda, que segundo conversa com o filho, o 
mesmo se comprometeu a vir resolver o assunto a curto prazo. 

 5º Já há novidades sobre a investigação da Polícia Judiciária à Urbanização da 
Nova Leiria ? 

 A Senhora Presidente informou que da parte da Polícia Judiciária ainda nada foi 
apresentado. 

 6º O Senhor Vereador disse ainda que consta haver prédios edificados 
(estruturas) sem os proprietários possuírem a respectiva licença de construção. 

 Queria que mandassem averiguar o que se passa, concretamente com o Lote Nº 
5 do Loteamento da Lusodomus, Ldª (Loteamento nº 15/93) situado no Telheiro, que está já 
na fase do telhado. 

** 
PONTO NÚMERO UM 

Nº 0124/10 PROCº. Nº 121/95 - (FL - 190) 

De DAVID DA SILVA GORDO , residente na Quinta do Cavaleiro, freguesia de 
Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da legalização de alterações duma moradia, 
situada no lote nº 9 - Quinta do Cavaleiro, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 16/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura da legalização d e alterações a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar projectos de especialidade no prazo d e 180 dias; 
2º Prever a construção de uma antecâmara (entre a z ona habitacional e 

garagem), a fim de garantir as devidas condições de  higiene e salubridade, de acordo 
com o disposto no artigo 15º do Regulamento Geral d as Edificações Urbanas. 

** 

Nº 0125/10 PROCº. Nº 17/96 - (fl - 208) 

De MANUEL GAMEIRO JORGE, residente em Barrosa - S. Simão de Litém - 
Pombal, acompanhado de uma informação da 1ª Repartição Administrativa de Apoio aos 
Departamentos Técnicos, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o 
assunto que lhe foi exposto através do ofício nº 16949, de 22/09/98, desta Câmara 
Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, deliberou, por  unanimidade, indeferir o projecto 
de arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco habitacional, situado no lote 
nº 15 - Urbanização Leiria Gare - Sismaria, fregues ia de Marrazes, ao abrigo do 
disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 63º do Decr eto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, tendo 
em conta a informação transmitida através do ofício  nº 16949, de 22/09/98, desta 
Câmara Municipal. 

** 
Nº 0126/10 PROCº. Nº 986/97 - (FL - 269) 
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De ADELINO FARIA RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL LDª, com sede na 
Rua Casal Formoso, nº 56 - Caxieira, freguesia de Santo Eufêmea, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num bloco misto, situado 
no lote nº 7 - Quinta dos Vasos - Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 16/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito no bloco misto acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1º Rectificar o projecto no que se refere ao número  de degraus proposto 
no acesso interior ao espaço comercial, que não dev e ser inferior a 3, de acordo com 
o disposto no anexo do Decreto-Lei nº 61/90, de 15 de Fevereiro; 

2º Apresentar cálculos rectificados no prazo de 180  dias 

** 

Nº 0127/10 PROCº. Nº 1125/97 - (FL - 154) 

De FERNANDO MANUEL LOPES GAMEIRO, residente na Rua Professora 
Maria Augusta Sousa Lopes, nº 5 - 2º Dtº., freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia, situada em Vale - Serrada, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 16/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura de alterações da  moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

- Apresentar rectificação aos cálculos de estabilid ade, no prazo de 180 
dias. 

** 

Nº 0128/10 PROCº. Nº 1166/97 (fl - 97) 

De GILMAT - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS LDª., com sede na 
Rua do Município, lote H 3º - C em Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a efeito no lote 1 do Loteamento da Quinta 
dos Vasos - Rua da Malaposta, freguesia Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que os 
elementos apresentados não vêm dar resposta eficaz aos motivos que estiveram na 
origem do indeferimento, deliberou, por unanimidade , manter o indeferimento da 
pretensão ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro, por: 

1º Não prever guarda de protecção em toda a perifer ia da cobertura, de 
acordo com o disposto no nº 4 do artigo 38º do Decr eto-Lei nº 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

2º Os elementos apresentados (memória descritiva) n ão se encontram 
devidamente rubricados pelo técnico responsável; 

3º Os lanços de escadas deverão ser rectificados, d e modo a cumprir com 
o disposto no nº 1 do artigo 18º e nº 2 do artigo 3 2º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

4º A janela da cave -1, quarto Q1, não cumpre com o  disposto no nº 3 do 
artigo 77º do Regulamento Geral das Edificações Urb anas. 

** 
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Nº 0129/10 PROCº. Nº 225/98 - (fl - 113) 

Da FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DA 
CARANGUEJEIRA, solicitando a isenção do pagamento da taxa referente à emissão do 
Alvará de Licença para um edifício destinado a culto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento da taxa, referente à emissão d o Alvará de Licença de 
Construção, para a transformação de uma moradia em edifício de apoio a actividades 
religiosas, a levar a efeito na Rua de S. Vicente, freguesia de Caranguejeira, pela 
Fábrica da Igreja Paroquial de Caranguejeira, com b ase no disposto no artigo 5º da 
tabela de taxas e licenças. 

** 

Nº 0130/10 PROCº. Nº 498/98 - (fl - 24) 

De MARIA CÂNDIDA LUÍS REBELO E OUTRO, residente na Rua do Fundador, 
lugar e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de duas moradias 
geminadas, a levar a efeito 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 16/10/98, 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: 

- “Considera-se a pretensão desenquadrada, por não ter tido em 
consideração na sua concepção os alinhamentos pré e xistentes, nomeadamente a 
Nascente; 

- Não respeita o Regulamento Geral das Edificações Urbanas quanto a 
afastamentos à referida construção, dado a existênc ia de vãos de compartimentos 
habitáveis; 

- Não é possível verificar se cumpre o disposto no artigo 73º do 
R.G.E.U., quanto à construção a Poente; 

- Não cumpre com o disposto no artigo 62º do R.G.E. U., nem com o 
disposto no nº 3 do artigo 67º do Regulamento do Pl ano Director Municipal, por falta 
de lugar de estacionamento no exterior e previsão d e passeio. 

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.” 

Mais deliberou que caso venha a apresentar correcçã o deverá apresentar 
corte pela rampa da cave.” 

** 

Nº 0131/10 PROCº. Nº 579/98 - (FL - 39) 

De JOSÉ AGUIAR DE SOUSA, residente na Rua da Cerveira, nº 29 - 2º Esqº., 
freguesia de Marrazes, referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma moradia, a 
levar a efeito no lote nº 27 - Urbanização Vale Grande - Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 14/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima  referida, condicionado ao 
seguinte: 

1º Garantir em obra a reformulação dos lanços de es cadas do 1º andar, 
devendo os mesmos serem de preferência rectos, de a cordo com o disposto no nº 1 
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do artigo 18º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fev ereiro (apresentando a respectiva 
correcção na tela final); 

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 0132/10 PROCº. Nº 607/98 - (fl - 43) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, 25-A, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
comercial, a levar a efeito no lote nº 1 - 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 conjugação 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; 
- Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 1 7); 
- Exiguidade da largura de circulação na garagem, f alta de antecâmara e 

corredores (artigo 12º e nº 2 do artigo 15º do Decr eto-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/saída na cobertura); 
- Falta de ventilação e iluminação da sala de condo mínio (artigo 71º do 

R.G.E.U.); 
- O corte deve esclarecer cotas de afastamentos e d e altimetria; 
- O número de degraus deve ser de acordo com o nº 2  do artigo 32º do 

Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro; 
- Incumprimento do nº 2 do artigo 50º do R.G.E.U.. 
Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário, por questões estéticas.” 

** 

Nº 0133/10 PROCº. Nº 608/98 - (fl - 35) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, 25-A, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
comercial, 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 
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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 conjugação 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; 
Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 17) ; 

- Exiguidade da largura de circulação na garagem, f alta de antecâmara e 
corredores (artigo 12º e nº 2 do artigo 15º do Decr eto-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 / saída n a cobertura); 

- Incumprimento do nº 2 do artigo 50º do R.G.E.U.; 
- 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 al timétricas; 
- O número de degraus deve ser de acordo com o nº 2  do artigo 32º do 

Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro. 
Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário, por questões estéticas.” 

** 

Nº 0134/10 PROCº. Nº 760/98 - (FL - 28) 

De HÉLIO ANTÓNIO GOMES JORDÃO RODRIGUES, residente na Rua 25 de 
Abril, nº 40 Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito numa moradia, 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 em 16/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura das alterações a  levar a efeito na moradia acima 
referida, condicionado a apresentar o seguinte: 

1º Projectos das especialidades no prazo de 180 dia s; 
2º Corte “CD” correcto face à planta; 
3º No acto do levantamento do Alvará de Licença de construção, Garantia 

Bancária no valor de 120.000$00, a fim de garantir a reposição de infraestruturas 
públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas c om a construção e, de acordo com 
o estabelecido no artº 64º do Regulamento Municipal  de Obras Particulares, na qual 
deve constar a seguinte cláusula: “a garantia apres entada não cessará em caso 
algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal .” 

** 

Nº 0135/10 PROCº. Nº 802/98 - (fl - 30) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, 25-A, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a 
levar a efeito no lote nº 4 - 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 
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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; 
- Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 2 3); 
- Excesso de índice e de implantação (não se aceita m balanços no r/c); 
- Falta de antecâmara e de corredores na cave (arti go 12º e nº 2 do artigo 

15º do Decreto-Lei nº 66/95, de 8 de Abril); 
- Falta de ventilação de instalações sanitárias (nº  2 do artigo 87º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas / saída n a cobertura); 
- Falta de iluminação e ventilação na sala de condo mínio (artigo 71º do 

R.G.E.U.); 
- Incumprimento da alínea a) do artigo 34º do Decre to-Lei nº 64/90, de 21 

de Fevereiro; 
- O corte deve esclarecer cota altimétrica e afasta mentos; 
- O alçado posterior não deve ter janelas na cave f ace à confrontação da 

Certidão da Conservatória do Registo Predial; 
Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário, por questões estéticas; 
- Impedir o acesso à cobertura da cave, dado a liga ção fácil ao parque 

infantil.” 

** 

Nº 0136/10 PROCº. Nº 803/98 - (fl - 30) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, 25-A, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
comercial, a levar a efeito no lote nº 5 - 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; 
- Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 2 4); 
- Excesso de índice; 
- Falta de antecâmara e de corredores na cave  (art igo 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 / na cobe rtura); 
- Falta de iluminação e ventilação na sala de condo mínio (artigo 71º do 

R.G.E.U.); 
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- O corte deve esclarecer cota altimétrica, afastam entos e janelas na 
cave do alçado posterior. 

Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário, por questões de ordem estética; 
- Prever guarda na rampa.” 

** 

Nº 0137/10 PROCº. Nº 804/98 - (fl - 30) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, 25-A, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a 
levar a efeito no lote nº 6 - 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; 
- Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 2 3); 
- Excesso de índice de construção e de implantação (não se aceitam 

balanços no r/c); 
- Falta de antecâmara e de corredores na cave (arti go 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 / saída n a cobertura); 
- Falta de ventilação e iluminação da sala de condo mínio (artigo 71º do 

R.G.E.U.); 
- Incumprimento da alínea a) do artigo 34º do Decre to-Lei nº 64/90, de 21 

de Fevereiro; 
- O corte deve esclarecer as cotas altimétricas e a fastamentos; 
Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário, por questões estéticas.” 

** 

Nº 0138/10 PROCº. Nº 805/98 - (fl - 35) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, 25-A, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a 
levar a efeito no lote nº 7 - 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 
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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 infraestruturas da urbaniza ção; 
- Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 1 5); 
- Exiguidade da largura de circulação da garagem, f alta de corredores e 

de antecâmara (artigo 12º e nº 2 do artigo 15º do D ecreto-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 / saída n a cobertura); 
- Falta de ventilação e iluminação na sala de condo mínio (artigo 71º do 

R.G.E.U.); 
- O corte deve esclarecer cotas de afastamentos e a ltimétricas; 
- Incumprimento da alínea a) do artigo 34º do Decre to-Lei nº 64/90, de 21 

de Fevereiro; 
- Excesso de implantação (não se aceitam balanços n o r/c); 
- O alçado posterior não deve ter janelas na cave f ace à confrontação da 

Certidão da Conservatória do Registo Predial; 
Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário, por questões estéticas.” 

** 

Nº 0139/10 PROCº. Nº 806/98 - (fl - 35) 

De DIAMANTINO RAIMUNDO MARTO, residente na Rua da Praça, 25-A, 
freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a 
levar a efeito no lote nº 8 - 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 infraestruturas da urbaniza ção; 
- Falta de lugares de estacionamento (deverão ser 1 5); 
- Falta de corredores e de antecâmara (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/saída na cobertura); 
- Falta de ventilação e iluminação na sala de condo mínio (artigo 71º do 

R.G.E.U.); 
- O corte deve esclarecer cotas de afastamentos e a ltimétricas; 
- Incumprimento da alínea a) do artigo 34º do Decre to-Lei nº 64/90, de 21 

de Fevereiro; 
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- Excesso de implantação (não se aceitam balanços n o r/c); 
- O alçado posterior não deve ter janelas na cave f ace à confrontação da 

Certidão da Conservatória do Registo Predial; 
Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão deverá: 
- Prever receptáculos postais (Decreto Regulamentar  nº 8/90, de 6 de 

Abril); 
- Reduzir a altura da casa das máquinas dos elevado res ao mínimo 

necessário, por questões estéticas.” 

** 

Nº 0140/10 PROCº. Nº 830/98 - (FL - 17) 

De ERNESTO NUNES BERNARDO, residente na Rua Srª. do Rosário, nº 131, 
lugar e freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura de um anexo e muros, a 
levar a efeito no lugar e freguesia acima referidos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 12/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura do anexo e muros  acima referidos, devendo para o 
efeito, apresentar projecto de estabilidade no praz o de 180 dias (com fundações 
assimétricas). 

** 

Nº 0141/10 PROCº. Nº 968/98 - (fl - 11) 

De ALZIRA DA CONCEIÇÃO GASPAR PEREIRA, residente na Rua Barão 
Salgueiro, nº 21 - Caldelas, freguesia de Caranguejeira, referente à instalação de um 
comércio para venda de flores, num edifício situado no Largo de Infantaria 7, nº 2 em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras de 16/10/98, 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 a) 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 o  projecto apresentar deficiências.” 

Mais deliberou informar a requerente, que o assunto  poderá ser revisto, 
desde que apresente as correcções de modo a cumprir  com o ponto 3 do parecer do 
Gabinete do Centro Histórico / Reabilitação Urbana,  do qual deverá ser dado 
conhecimento e ainda, esclarecer o uso para os rest antes compartimentos, ficando 
também sujeito ao parecer do Instituto Português do  Património Arquitectónico e 
Arqueológico. 

** 

Nº 0142/10 PROCº. Nº 1047/98 - (fl - 30) 

De JOSÉ DA COSTA PARREIRA, residente na Avª. Marquês de Pombal, lote 4 
- r/c Dtº., freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar 
a efeito no lote nº 11 - S. Romão, freguesia de Pousos. 

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 
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unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

“1º O projecto não cumpre com o disposto no Regulam ento do Plano 
Director Municipal, relativamente ao número de luga res de estacionamento no interior 
do edifício (artigos 67º e 68º), excedendo ainda a altura prevista no artigo 47º; 

2º O projecto não cumpre igualmente o disposto no a rtigo 47º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente à bomba de escada; 

3º Verifica-se ainda que o projecto não cumpre com o disposto no nº 3 do 
artigo 37º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevere iro, relativamente aos vãos 
sobrepostos; 

4º Deverá apresentar pormenor de ventilação, relati vamente às 
instalações sanitárias interiores. 

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.” 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

Nº 0143/10 PROCº. INF. Nº 130/98 - (FL - 7) 

De MANUEL FARIA DA COSTA , residente na rua Imaculada Conceição, nº 76, 
lugar e freguesia de Barreira, referente ao pedido de viabilidade de construção, a levar a 
efeito em Seixeirinha, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 15/10/98 del iberou, por unanimidade, 
viabilizar a pretensão para construção, devendo ter  em conta os índices urbanísticos 
definidos no artigo 47º do Regulamento do Plano Dir ector Municipal para áreas de 
baixa densidade. 

Mais deliberou, que caso venha a apresentar loteame nto, este deverá ser 
elaborado nos seguintes termos: 

- Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de Novembro, com a r edacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro; Decreto R egulamentar nº 63/91, de 29 de 
Novembro; Regulamento do Plano Director Municipal, ratificado por Resolução de 
Conselho de Ministros nº 84/95, de 4 de Setembro e demais legislação em vigor; 

- As cedências deverão ser estabelecidas de acordo com o artigo 82º do 
Regulamento do Plano Director Municipal e os estaci onamentos de acordo com o 
capítulo IV do referido Regulamento; 

- O processo ficará sujeito aos pareceres da Junta Autónoma de 
Estradas, Força Aérea Portuguesa, Serviços Municipa lizados de Água e Saneamento, 
Cenel - Electricidade do Centro S.A. e Telecom. 

** 

Nº 0144/10 PROCº. INF. Nº 153/98 - (fl - 15) 

De E2R - EQUIPAMENTO, ELECTROMEDICINA E REPRESENTAÇÕES  LDª, 
com sede no Largo Cândido dos Reis, nº 12 em Leiria, referente ao pedido de viabilidade da 
instalação de uma clinica médica de radiologia, num edifício situado no Largo Cândido dos 
Reis, nº 12 em Leiria. 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta as informações 
do Gabinete de Reabilitação Urbana e do Departament o de Obras deliberou, por 
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unanimidade, considerar que a pretensão poderá vir a merecer parecer favorável para 
efeito de consulta ao I.P.P.A.R., devendo contudo o  requerente instruir/esclarecer a 
pretensão com os elementos mencionados nas informaç ões acima referidas, das 
quais deverá ser dado conhecimento. 

** 

Nº 0145/10 PROCº. INF. Nº 182/98 - (fl - 9) 

De LUÍS VIEIRA DA SILVA, residente na Estrada dos Pinheiros, nº 88 - 
Covinha, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de viabilidade de ampliação de uma 
moradia, 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 em 16/10/98, 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: 

 “Face aos parâmetros do artigo 47º e alínea a) do artigo 3º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, a pretensã o excede os índices, pelo que 
não tem enquadramento. 

Propõe-se o indeferimento com base no disposto na a línea a) do nº 1 do 
artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro.” 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0146/10 PROCº. V.H. Nº 17/98 - (fl - 25) 

De AUTO LEIRIA, S.A ., com sede na Rua Dr. João Soares - Porto Moniz em 
Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do prédio situado na Avª. 
Combatentes da Grande Guerra, nºs. 35 e 35A, em Leiria. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício nº 17358 de 28/09/98 e, na seq uência da deliberação tomada em 
reunião de 09/09/98, deliberou, por unanimidade, no tificar as proprietárias do imóvel, 
Sr.ª. Maria Cândida Pereira Guimarães Oliveira e ou tra, residente na Avª. Combatentes 
da Grande Guerra, nº 34 - 2º em Leiria, ao abrigo d o disposto na alínea d) do nº 2 do 
artº 51º do Decreto-Lei 100/84, de 29 de Março, alt erado pela Lei nº 18/91, de 12 de 
Junho e nº 1 do artº 13º do Decreto-Lei nº 321-B/90 , de 15 de Outubro, para no prazo 
de 30 dias, proceder à realização das obras necessá rias à reparação das deficiências 
apontadas no Auto de Vistoria, cujo teor já é do se u conhecimento. 

Mais deliberou, que deverá ser dado conhecimento da  deliberação tomada 
ao inquilino. 

** 

Nº 0147/10 PROCº. V.H. Nº 20/98 

De JAIME CUNHA ESPIRITO SANTO, residente na Rua Florentino Pedro 
Lopes, nº 13 r/c - S. Romão, freguesia de Pousos, referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica do R/C, do prédio situado na Rua Florentino Pedro Lopes, nº 13 em 
S. Romão, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, concordan do com o teor do 
Auto de Vistoria nº 185/98, de 16/09/98, deliberou,  por unanimidade, notificar o 
proprietário do imóvel, Sr. José Alves, residente n o nº 13 - 1º andar do prédio sito na 
Rua Florentino Pedro Lopes, S. Romão, freguesia de Pousos, nos termos dos artigos 
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100º e 101º do Código de Procedimento Administrativ o, da intenção da Câmara em 
notificá-lo ao abrigo do disposto na alínea d) do n º 2 do artº 51º do Decreto-Lei 100/84, 
de 29 de Março, alterado pela Lei nº 18/91, de 12 d e Junho e nº 1 do artº 13º do 
Decreto-Lei nº 321-B/90, de 15 de Outubro, para no prazo de 30 dias, proceder à 
realização das obras necessárias à reparação das de ficiências apontadas no referido 
Auto de Vistoria, do qual deverá ser dado conhecime nto. 

Mais deliberou, que deverá ser dado conhecimento da  decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria ao inquilino. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO - MÊS DE SE TEMBRO 

Nº 0148/10 Presente a relação do serviços executado pelos SERVIÇOS DE 
FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL , durante o mês de Setembro. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

Nº 0149/10 PROCº. LOTº. Nº 16/79 - (fl - 155) 

De JOSÉ CARLOS RODA VIEIRA E OUTRA, acompanhado de um 
requerimento de ADELINO FARIA RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL LDª., com sede na 
Rua Casal Formoso, nº 56 - Caxieira, freguesia de Santa Eufêmea, referente ao estudo do 
arruamento de acesso às garagens, situadas na cave do edifício construído no lote nº 10, do 
qual é proprietário. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 15/10/98 deliberou,  por maioria, com a abstenção 
dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, Dr. José Alves, Dr. Acácio Sousa e 
Raul Castro, aprovar a alteração às obras de urbani zação do loteamento referido, que 
consta do arruamento de acesso às garagens, localiz adas na cave do edifício 
construído no lote nº 10, condicionado ao seguinte:  

1º O acesso deverá ser executado a partir do limite  do passeio, devendo 
ser colocado neste local lancil rampeado; 

2º Os materiais a aplicar nestes trabalhos, terão q ue ser iguais aos 
existentes na urbanização, isto é: 

2.1 Lancil de calcário; 
2.2 Calçada grossa no acesso a criar, com remates d e calçada miúda 

aos passeios existentes; 
3º Apresentar Garantia Bancária no valor de 868.500 $00. 

** 

Nº 0150/10 PROCº. LOTº. Nº 14/94 - (fl - 150) 

De ANABELA FARIA DUARTE DA CRUZ E OUTROS, residente na Rua da 
Base Aérea, nº 43, freguesia de Amor, referente às alterações ao lote nº 1 do loteamento 
situado no lugar e freguesia de Amor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 15/10/98, deliberou , por unanimidade, aprovar as 
alterações ao lote nº 1 do loteamento acima referid o, que constam da alteração ao uso 
do r/c, passando este para comércio, e da construçã o de um anexo com a área de 52 
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m2 destinado a churrasqueira e arrumos, mantendo-se a s restantes características 
inicialmente previstas para este lote. 

Mais deliberou informar de que a emissão de aditame nto ao respectivo 
alvará, fica condicionado à apresentação da autoriz ação dos 2/3, dos proprietários 
dos lotes ou fracções construídos no respectivo lot eamento. 

** 
Nº 0151/10 PROCº. LOTº. Nº 7/96 - (fl - 11069, 1107 0) 

De PROVÍNCIA PORTUGUESA DA CONGREGAÇÃO IRMÃOS MARISTAS , 
representada pelo seu procurador, Dr. Arménio Vasconcelos, advogado na Rua do 
Município, lote H - 2º A - 2410 Leiria, acompanhado de duas petições sobre o seguinte: 

1º Propondo efectuar as infraestruturas que por protocolo são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Leiria, ficando em contrapartida na posse da área 
de terreno correspondente à parcela “C 2” do Plano de Pormenor da Quinta do Rei com o 
artigo nº 5103, apresentando duas propostas alternativas; 

2º Solicita o direito de superfície da área de equipamento por um período de 99 
anos. 

A Câmara, depois de analisar as petições apresentad as pela requerente 
promotora do loteamento situado em Quinta do Rei, f reguesia de Pousos, deliberou, 
por unanimidade: 

1º Não aceitar a proposta no que se refere à execuç ão das infraestruturas, 
que por protocolo são da responsabilidade da Câmara ; 

2º Informar que está receptiva a estudar o assunto,  devendo para o efeito 
apresentar uma proposta devidamente elaborada, a fi m de ser analisada e 
posteriormente ser tomada uma decisão. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 

Nº 0152/10 PROCº. Nº 122/97 (fl - 80) 

De CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, com sede na Avª. 
Combatentes da Grande Guerra, nº 33 em Leiria, referente ao Plano de Pormenor da Quinta 
do Cardal, freguesia de Coimbrão, acompanhado de uma informação prestada pelo 
Departamento de Urbanismo de 14/10/98, que a seguir se transcreve: 

“A requerente, proprietária da designada Quinta do Cardal situada no Coimbrão, 
apresenta na sequência da deliberação de 30/07/97 uma proposta de Plano de Pormenor 
para a referida propriedade. 

Este processo tem como antecedentes o loteamento nº 35/93 o qual se encontra 
indeferido em 18/11/93, dado o terreno se encontrar localizado em RAN e REN. 

O Plano de Pormenor agora apresentado, abrangendo a totalidade da 
propriedade da requerente inclui áreas integradas no núcleo urbano do Coimbrão, na RAN e 
na REN, Espaços Florestais, Espaços Agrícolas e uma pequena área de industria existente. 

Trata-se portanto de uma proposta de alteração do PDM, atendendo a que a 
distribuição sobre o terreno da ocupação pressupõe que a RAN e REN sejam desafectadas, 
bem como a alteração dos limites do aglomerado urbano, e eliminação da indicação de 
industria existente. 

PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DO CARDAL 
Área do terreno                                            69.120 
Área de construção (Hab.)                           11.340 
Área de construção (Com.)                               200 
Área de construção (Equip.)                             400 

total de construção                                       11.940 
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Índice do Plano                                                  0,17  

No quadro que apresentamos verificamos que se as restrições actualmente 
existentes à construção forem retiradas, o Plano de Pormenor apresenta um índice bruto 
0,17, inferior aos 0,3 indicados no Regulamento do PDM. 

No entanto, neste momento apenas 14.400 m2 dos 69.120 m2 da propriedade se 
inserem dentro do núcleo urbano do Coimbrão. 

O estudo propõe a constituição de 42 lotes para moradias unifamiliares com a 
área média de 1000 m2 estando previsto um lote para equipamento com 7.269 m2, que inclui 
um campo de jogos. 

Nestas condições e atendendo à tramitação prevista no Decreto-Lei 69/90, de 2 
de Março, caso a Câmara Municipal entenda dever prosseguir com o andamento do Plano, 
deverão ser consultadas as entidades nele interessadas conforme nº 1 do artigo 13º do 
referido diploma legal, sugerindo-se desde já as seguintes entidades: 

*  Administração Regional de Saúde, Comissão Regional de Reserva Agrícola, 
Direcção Regional da Indústria e Energia do Centro, Direcção Regional do Ambiente e 
Recursos Naturais, Instituto Florestal, I.N.D.E.S.P., J.A.E, Cenel, S.M.A.S., Telecom, 
Lusitânia Gás, Serviço de Infraestruturas da Força Aérea, Junta de Freguesia do Coimbrão. 

Para além das entidades indicadas sugere-se a consulta em paralelo à 
Comissão de Coordenação da Região Centro, como entidade promotora e coordenadora do 
PROT Litoral do Centro. 

Após estarem recolhidos aqueles pareceres deverá o processo ser remetido à 
Comissão de Coordenação da Região Centro, acompanhado dos referidos pareceres, para 
apreciação final daquela entidade antes de se proceder ao Inquérito Público, e aprovação da 
Assembleia Municipal.” 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
do Departamento de Urbanismo acima transcrita, deli berou, por unanimidade, 
prosseguir com o andamento do Plano de Pormenor em causa, devendo para o efeito 
serem consultadas as entidades nele interessadas e constantes da informação 
referida, de acordo com o disposto no nº 1 do artig o 13º do Decreto-Lei nº 69/90, de 2 
de Março. 
 Mais deliberou, que após emitidos os referidos par eceres, o processo 
deverá ser remetido à Comissão de Coordenação da Re gião Centro, para apreciação 
final daquela entidade antes de se proceder ao inqu érito Público, e aprovação da 
Assembleia Municipal.  

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

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

Nº 0153/10 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos (D.O.M.) sobre a adjudicação 
definitiva da referida obra ao concorrente João Batista dos Santos, Lda., pelo valor de 
49.889.785$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 João Batis ta dos Santos, Lda. a obra supra 
referida pelo valor de 49.889.785$00 + IVA, e de ac ordo com a sua proposta de 09 de 
Março de 1998.  

Mais delibera, rectificar a deliberação de 08/07/98 , acta N.º 27 a folhas 2338-
(69), onde se lê “...manifestar a intenção de adjud icar a empreitada supra ao 
concorrente João Batista dos Santos, Lda. pelo valo r de 49.899.785$00 + IVA, ...” deve 
ler-se “...manifestar a intenção de adjudicar a emp reitada supra ao concorrente João 
Batista dos Santos, Lda., pelo valor de 49.889.785$ 00 + IVA,...”. 

** 

CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DOS MARINHEIROS (M ARRAZES) (9) T 
103/98 

Nº 0154/10 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos (D.O.M.) sobre a adjudicação 
definitiva da referida obra ao concorrente João Batista dos Santos, Lda., pelo valor de 
22.978.694$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 João Batis ta dos Santos, Lda. a obra supra 
referida pelo valor de 22.978.694$00 + IVA, e de ac ordo com a sua proposta de 29 de 
Julho de 1998.  

** 

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DE SANTA EUFÊ MIA – 2.ª FASE (9) 
T 220/97. 

Nº 0155/10 Nos termos do artº. 108º do Decreto-Lei nº 405/93 de 10 de Dezembro, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a Firma A Encosta – Construções, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade, deli bera: 
1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato; 
3 - Conferir poderes à Ex.ma Senhora Presidente par a outorgar o 

respectivo contrato em representação da Câmara Muni cipal.  

** 
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CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA E.B . DO 1.º CICLO 
DE AMOR (9) T 26/98. 

Nº 0156/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 196.320$00 + IVA 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 196. 320$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Fragoso & Filhos, Lda. 

** 

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DE 
VALE SUMO – SANTA CATARINA DA SERRA (9) T 30/98. 

Nº 0157/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 596.655$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 596. 655$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma A Encosta - Construções, S.A..  

** 

CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESCOLAS E .B. DO 1.º CICLO 
DE GÂNDARA DOS OLIVAIS (MARRAZES), PARCEIROS, MARIN HEIROS (MARRAZES) 
E PORTO CARRO – MACEIRA (9) T 23/98. 

Nº 0158/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 1.079.000$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.07 9.000$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma Fernando Silva & Vieira, Const ruções, Lda..  

** 

REPARAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1229 – DE ARNAL A CO STA DE BAIXO (9) T 
08/97. 

Nº 0159/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 5.180.130$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 5.18 0.130$00 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma António Emílio Gomes & Filhos,  Lda..  

** 

DEMOLIÇÃO DE UMA BARRACA SITA NA RUA DOS MARINHEIRO S, N.º 27, 
FREGUESIA DE MARRAZES, PROPRIEDADE DE JOAQUIM CORDE IRO (9) Q 38/93. 

Nº 0160/10 A acta nº 34 da reunião da Câmara Municipal de Leiria realizada em 98/09/16, a 
folhas 3125-(56) contem imprecisões que importa rectificar ; 

Assim, onde se lê “...DEMOLIÇÃO DE OBRAS SEM LICENÇA LEVADAS A 
EFEITO POR CARLOS MANUEL ANTUNES DA SILVA – MARRAZES (9) T – 119/98” deve 



.3489-(28) 

 

Leiria/Acta Nº 39 

98.10.21 

ler-se “...DEMOLIÇÃO DE UMA BARRACA SITA NA RUA DOS MARINHEIROS, N.º 27, 
FREGUESIA DE MARRAZES, PROPRIEDADE DE JOAQUIM CORDEIRO Q – 38/93”. 

A Câmara delibera por unanimidade, proceder à recti ficação respectiva. 

** 

TRÂNSITO – COLOCAÇÃO DE SINAL DE STOP – RUA DA IGRE JA – PARCEIROS (9) 
TT 196/98. 

Nº 0161/10 Presente o processo com o oficío n.º 188 de 30 de Julho p.p. da JUNTA DE 
FREGUESIA DE PARCEIROS  informando que pretendem colocar um sinal STOP no 
entroncamento da Rua da Igreja com a Rua de Parceiros. 

A Câmara considerando pertinente a colocação do sin al requerido, 
confome informação do D.O.M., delibera, por unanimi dade, concordar que seja 
colocado o sinal de STOP na entroncamento da Rua da  Igreja com a Rua de Parceiros, 
na Freguesia de Parceiros. 

** 

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

Nº 0162/10 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do art.º 48.º do Dec. Lei 
n.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 

Apresentaram-se ao concurso as seguintes firmas: 

- JOSÉ CEREJO DOS SANTOS------------------------------------------------ 17.460.670$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA------------------------------------ 19.323.481$60 + IVA 
- MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES-------------------------------------- 17.906.844$00 + IVA 
- MATOS & NEVES, LDA --------------------------------------------------------- 20.717.105$70 + IVA 
- CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA ----------------------- 24.935.901$50 + IVA 
- FRANCISCO C. JOSÉ, LDA---------------------------------------------------- 19.180.073$00 + IVA 
- BOSOGOL - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA ----------- 17.989.460$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES CUNHA DOS ANJOS, LDA ----------------------------- 17.971.266$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES J. J. R. & FILHOS ----------------------------------------- 19.577.679$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA ---------------------------------- 21.755.274$00 + IVA 
- CONSTRUTORA DO LENA, S.A.--------------------------------------------- 25.402.881$00 + IVA 
- AZINHEIRO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA ---------------- 20.362.165$00 + IVA 
- ATSOC - LIS, LDA ---------------------------------------------------------------- 17.120.343$00 + IVA 
- NIVIPLANA – Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda. 

tendo sido excluída a Firma NIVIPLANA – Sociedade de Construções e Terraplanagens, 
Lda., na primeira parte do Acto Público e as restantes admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente José Cerejo dos 
Santos, pelo valor de 17.460.670$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 10 de 
Agosto de 1998. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli berou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de adjudicar a empreitada sup ra ao concorrente José Cerejo 
dos Santos, pelo valor de 17.460.670$00 + IVA confo rme a sua proposta datada de 10 
de Agosto de 1998, considerando-se efectuada a adju dicação definitiva caso não haja 
reclamações em resultado da Audiência Prévia dos in teressados. 

Mais deliberou, proceder à audiência dos interessad os nos termos dos 
artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Adminis trativo (C.P.A.).  
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REPARAÇÃO DA RUA PAULO VI, LEIRIA (9) T 115/98 

Nº 0163/10 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do Art.º 48.º do Dec. Lei 
N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 

Apresentaram-se ao concurso as seguintes firmas: 

- CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA------------------------------------ 36.282.228$10 + IVA 
- MANUEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES-------------------------------------- 28.013.339$00 + IVA 
- C.M.P.R. - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA. ------------- 29.767.635$00 + IVA 
- MATOS & NEVES, LDA --------------------------------------------------------- 33.654.198$30 + IVA 
- CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA, LDA ----------------------- 43.789.441$90 + IVA 
- FRANCISCO C. JOSÉ, LDA---------------------------------------------------- 38.848.658$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES CUNHA DOS ANJOS, LDA ----------------------------- 38.485.186$50 + IVA 
- CONSTRUÇÕES J. J. R. & FILHOS -----------------------------------------  35.610.608$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA ---------------------------------- 33.446.027$00 + IVA 
- CONSTRUTORA DO LENA, S.A.--------------------------------------------- 51.100.482$00 + IVA 
- CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. ------------------------------------------- 47.745.563$00 + IVA 
- AZINHEIRO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA ---------------- 41.527.063$00 + IVA 
- NIVIPLANA – Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda. 

tendo sido excluída a Firma NIVIPLANA – Sociedade de Construções e Terraplanagens, 
Lda., na primeira parte do Acto Público e as restantes admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente Manuel da Conceição 
Antunes, pelo valor de 28.013.339$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 01 de 
Setembro de 1998. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli berou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de adjudicar a empreitada sup ra ao concorrente Manuel da 
Conceição Antunes, pelo valor de 28.013.339$00+ IVA  conforme a sua proposta 
datada de 01 de Setembro de 1998, considerando-se e fectuada a adjudicação 
definitiva caso não haja reclamações em resultado d a Audiência Prévia dos 
interessados. 

Mais deliberou, proceder à audiência dos interessad os nos termos dos 
Artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Adminis trativo (C.P.A.).  

** 

PONTO NÚMERO OITO 

EMPREITADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA SUDOESTE  DO CONCELHO - 
SECTOR DA BARREIRA - LEIRIA - CONDUTA ELEVATÓRIA FU RO JK 19 EM 
REIXIDA/RESERVATÓRIO DO SOBRAL - BARREIRA - 2ª FASE  - TROÇO P30 A P45 (1) 
47 

Nº 0164/10 Presente o ofício nº. 5678, de 98.09.24., bem como fotocópia da deliberação do 
Conselho de Administração dos SMAS, propondo a adjudicação da referida empreitada à 
Firma Cimalha - Construções da Batalha, Lda. 

A Câmara depois de analisar o assunto e tendo em co nta o parecer do 
Conselho de Administração dos S.M.A.S., de Leiria, delibera por unanimidade, 
adjudicar a execução da empreitada acima referida à  firma Cimalha - Construções da 
Batalha, Lda., pelo valor de 17.623.420$00, e prazo  de execução de 90 dias. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

BALANCETE (2) 

Nº 0165/10 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a vinte e um de Outubro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidades de 387.297.540$00 sendo de operações 
orçamentais 377.648.955$00 e de operações de Tesouraria 9.648.585$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 

Nº 0166/10 Presente Listagem dos pagamentos efectuados no período de catorze a vinte de 
Outubro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PUBLICIDADE - BOTAS & BÉRTOLO, LDA (3) 24-16 

Nº 0167/10 Presente o requerimento de BOTAS & BÉRTOLO, LDA , a solicitar autorização 
para colocação de um reclame luminoso, sito na Rua Camilo Korrodi, lote 2, nº 8. 

A Câmara delibera, por unanimidade, face aos parece res emitidos, deferir o 
pedido. 

** 

PUBLICIDADE - JOÃO SOUSA RAMOS (3) 24-16 

Nº 0168/10 Presente o requerimento de JOÃO SOUSA RAMOS , a solicitar autorização para 
colocação de um painel publicitário, sito na Estrada Principal, freguesia de Amor. 

A Câmara delibera, por unanimidade, face aos parece res emitidos deferir o 
pedido. 

** 

PUBLICIDADE - BCI. - BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA,  S.A. (3) 24-16 

Nº 0169/10 Presente o requerimento do Banco em epígrafe a solicitar autorização para 
colocação de publicidade sita na Praça Goa Damão e Diu, nº 13, r/c, em Leiria. 

A Câmara delibera, por unanimidade, face aos parece res emitidos, deferir o 
pedido. 

** 

PUBLICIDADE - PAULO CÉSAR DINIS ROSA (3) 24-15 

Nº 0170/10 Presente o requerimento de PAULO CÉSAR DINIS ROSA , a solicitar o 
licenciamento de toldos publicitários, sitos na Rua da Cooperativa, loja 54 B - Pousos. 

A Câmara delibera, por unanimidade, manter o indefe rimento do processo 
referente à ocupação de via pública com toldos, sit os no local acima referenciado, em 
virtude de o requerente não ter apresentado qualque r reclamação, nos termos dos 
artºs 100º e 101º do Código do Procedimento Adminis trativo. 
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PUBLICIDADE - PAULO CÉSAR DINIS ROSA (3) 24-16 

Nº 0171/10 Presente o requerimento de PAULO CÉSAR DINIS ROSA , a solicitar o 
licenciamento de publicidade, sita na Rua da Cooperativa, Loja 54 B - Pousos. 

A Câmara delibera, por unanimidade, manter o indefe rimento do processo 
referente à publicidade, sita no local acima refere nciado, em virtude de o requerente 
não ter apresentado qualquer reclamação, nos termos  dos artºs 100º e 101º do Código 
do Procedimento Administrativo. 

** 

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

Nº 0172/10 Presente o processo da Firma em epígrafe, referente ao pedido de autorização 
de publicidade ao longo das EE.NN. 

A Câmara delibera, por unanimidade, notificar a Fir ma Trococarrinho, nos 
termos dos artºs 100º e 101º do Código do Procedime nto Administrativo, da sua 
intenção de indeferir a pretensão de acordo com o p arecer emitido pela J.A.E., 
devendo, também transmitir-se ao requerente que dev erá retirar toda a publicidade 
ilegal. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PESSOAL - VOTO DE CONGRATULAÇÃO (4) 39-4 

Nº 0173/10 Presente 1 Proposta de Louvor a atribuir ao Carpinteiro Principal - Sr. MANUEL 
SANTOS DOMINGUES 

A Câmara, manifesta por unanimidade a satisfação e o reconhecimento 
pela construção do Ponto de Vigia da Praia do Pedro gão. 

** 

PESSOAL - VOTOS DE LOUVOR (4) 39-4 

Nº 0174/10 Presentes 8 Propostas de Louvor a atribuir aos seguintes BOMBEIROS : 

 - Luís Alberto de Jesus Alves Sub-Chefe 
 - Raul de Jesus Ferreira do Rio Sub-Chefe 
 - António Luís Barros Bombeiro de 1ª Classe 
 - Amadeu Maria da Silva Bombeiro de 2ª Classe 
 - Carlos Alberto Sousa Gomes Bombeiro de 3ª Classe 
 - Carlos Manuel Valente Bombeiro de 3ª Classe 
 - José Carlos Pereira Bombeiro de 3ª Classe 
 - José Manuel Valente Rodrigues Rito Bombeiro de 3ª Classe 

Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

JARDIM DE INFÂNCIA DE PARCEIROS - INSTALAÇÃO DE TEL EFONE (8) 15-4 

Nº 0175/10 Presente o ofício nº. 236 da JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS , datado 
de 98.09.21, solicitando a colocação de um telefone no Jardim de Infância de Parceiros. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, mandar proceder  à instalação de 
telefone no Jardim de Infância de Parceiros, sendo as despesas de utilização da 
responsabilidade do referido Estabelecimento de Ens ino. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA (1) l-49 

Nº 0176/10 Presentes ofícios das entidades a seguir indicadas, a solicitar a cedência do 
Teatro José Lúcio da Silva, nos seguintes dias: 

 - Escola Profissional de Leiria dia 30 de Outubro; 
 - Centro Social Paroquial Paulo VI dia 12 de Dezembro; 
 - Jardim Escola João de Deus dia 18 de Dezembro 

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

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

SUBSÍDIOS - ÉPOCA 98/99 - (ACTIVIDADE REGULAR/AQUIS IÇÃO DE VIATURA) 

Nº 0177/10 Presente Mapa elaborado pelo Senhor Vereador da JUVENTUDE E 
DESPORTO, referente às candidaturas aos Subsídios para a Época Desportiva 98/99. 

A Câmara, de acordo com o Programa de Apoio ao Asso ciativismo 
Desportivo, delibera, por unanimidade, atribuir os subsídios constantes do Mapa 
supra citado, mediante um cronograma financeiro a d efinir pelo D.A.G. e pela Divisão 
de Desporto. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

GALA DA RÁDIO CLUBE - GALARDÃO MUNICIPAL DO DESPORT O  

Nº 0178/10 Por deliberação de 98.09.30 a Câmara, atendendo à relevância Social do 
acontecimento e ao facto de nela serem atribuídos os Galardões Municipais do Desporto, 
deliberou adquirir 50 bilhetes, pelo valor unitário de 2.000$00 perfazendo 100.000$00. 

Entretanto, ao pretender adquirir os bilhetes, a Câmara foi informada de que já 
não havia bilhetes de 2.000$00 mas apenas de 3.500$00. 

Assim, a Câmara delibera rectificar o teor da sua d eliberação de 98.09.30., 
adquirindo 28 bilhetes pelo valor unitário de 3.500 $00, perfazendo um total de 
98.000$00. 

** 

ACORDO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O INSTITUTO DA 
ÁGUA, A DIRECÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE DO CENTRO E A  CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA 

Nº 0179/10 Na deliberação nº. 50/10, de 98.10.07 a Câmara deliberou adjudicar à 
Associação de Regantes do Vale do Lis os serviços de Limpeza das margens e do Leito dos 
rios Lis e Lena nalguns troços identificados. 

No entanto, não consta do teor da deliberação o valor dos trabalhos adjudicados. 
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Assim, a Câmara delibera adicionar à deliberação su pracitada o valor da 
adjudicação que é de esc: 13.794.286$00, acrescido de IVA à taxa de 5%. 

** 
Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, a 

Câmara delibera, por unanimidade, analisar ainda os  seguintes assuntos: 

- RECTIFICAÇÕES: 
- PROCº. Nº 783/98 
- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 213/97 

- 10ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 
- 11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 
- CONVITE- FEIRA DO AMBIENTE A DECORRER EM LYON 
- PROPOSTA DO P.S. 

** 
RECTIFICAÇÃO: PROCº. Nº 783/98 

Nº 0180/10 A acta da reunião de Câmara de 14 de Setembro de 1998 contém imprecisões 
que se torna necessário rectificar. 
 Assim: 
 Na deliberação referente ao Procº. Nº 783/98, em nome de José da Costa 
Parreira, no ponto número quatro da referida deliberação onde se lê, “O projecto não 
cumpre igualmente com o disposto no artigo 47º do Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, relativamente de escala”, deve ler-se “O projecto não cumpre igualmente com o 
disposto no artigo 47º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente à 
bomba de escada”. 

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

** 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 213/97 

Nº 0181/10 A Acta nº 36, da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 30 de Setembro de 
1998 contém imprecisões que se torna necessário rectificar. 

 Assim: 

 Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página 3338-(96)), no Ponto 
Número Nove da Ordem de Trabalhos, onde se lê: “DELIBEROU QUE O PRESENTE 
PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO FOSSE ARQUIVADO.” deve ler-se: 
“DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, QUE O PRESENTE PROCESSO DE CONTRA-
ORDENAÇÃO FOSSE ARQUIVADO.”. 

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

** 
10ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 (2) 

Nº 0182/10 Presente a 10ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as deduções em 60.000 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 10ª Alteração ao Plano de 
Actividades de 1998. 

** 
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11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 (2) 

Nº 0183/10 Presente a 11ª Alteração ao Orçamento Municipal para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as deduções em 73.100 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a 11ª A lteração ao Orçamento 
Municipal para 1998. 

** 

CONVITE-FEIRA DO AMBIENTE A DECORRER EM LYON 

Nº 0184/10 Foi presente pelo Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO, o fax 
enviado pela S.T.L.-SOCIEDADE DE TRANSPORTES E LIMPEZAS , convidando os 
Senhores Vereador Engº. Fernando Carvalho e Engº. Duarte para se deslocarem nos dias 5 
a 7 de Novembro, a França , Lyon para visitar a Feira do Ambiente “Pollutec”. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar  e a gradecer o convite. 

** 

PROPOSTA DO P.S. 

Nº 0185/10 Pelos Senhores Vereadores do PARTIDO SOCIALISTA  foi presente uma 
proposta do seguinte teor: 

Chegou ao conhecimento dos Vereadores do PS de que o/s autocarro/s da 
Câmara têm sido cedidos à junta de Freguesia dos Marrazes para os fins constantes dos 
respectivos ofícios e nas deliberações camarárias sendo, contudo, tal fim adulterado pela 
mesma entidade para a realização de vulgares excursões com fins lucrativos situação que 
desvirtua o sentido da razão da cedência gratuita e que revela ausência de transparência na 
gestão autárquica podendo fazer incorrer os seus autores na prática de ilegalidades graves 
até do ponto de vista criminal, propõe-se: 

- Se proceda a inquérito para averiguar se tais acusações têm fundamento; 
- Em caso afirmativo, se proceda ao apuramento das responsabilidades 

políticas e pessoais dos intervenientes; 
- A existirem estas responsabilidades se adoptem os procedimentos legais 

convenientes; 
- Até ao apuramento supra referido se suspenda a cedência do autocarro 

àquela autarquia; 
- Se averigúe se existem outros casos idênticos que necessitem de iguais 

medidas.” 

A Câmara, tomou conhecimento da situação e delibero u, por unanimidade, 
mandar averiguar o fundamento das acusações, a fim de proceder conforme a 
conclusão. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e cinquenta minutos, mandando que, de tudo para constar, 
se lavrasse a presente Acta que eu, Sérgio Carvalho Jorge da Silva  mandei escrever e 
subscrevo. 
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Leiria, Câmara Municipal, aos vinte e um 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, 

_______________________________________ 
 

 
 


