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ACTA Nº 38  

Aos catorze 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 Eng., PEDRO 
LOPES PEREIRA DE FARIA  e ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA não puderam 
estar presentes. 

** 
O Senhor Vereador DR. JOSÉ DA SILVA ALVES , ausentou-se por razões 

justificadas e aceites às dezasseis horas e quarenta e cinco minutos não tendo participado 
na discussão e votação a partir da deliberação Nº 0102/10. 

** 
APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.10.07, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 
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Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram catorze horas e 
quarenta minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

7375/73 JOAQUIM CARREIRA SOARES 
1014/80 ANTÓNIO JOAQUIM ROSA 
1166/94 JOSÉ CARLOS DA HORTA CARVALHO 

237/96 DIAMANTINO & ADELINO - CONSTRUÇÕES, LDª. 
1113/96 LUÍS ASCENÇÃO ANTÓNIO 
1473/97 HUGO MANUEL RAMOS MOREIRA WELLENKAMP (RECRIA) 

371/98 PERIPLAST - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDª. 
645/98 JOSÉ DA SILVA 
745/98 MANUEL MARTA FERNANDES LISBOA 
783/98 JOSÉ DA COSTA PARREIRA 
874/98 ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO JOAQUIM 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO Nº.: 

132/98 OVIDIO ANTÓNIO CARREIRA SOARES DUARTE 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

452/70 FAUSTINO RODRIGUES MANSO JUNIOR 
25/87 FAUSTINO RODRIGUES MANSO 

3/89 ALCINDA FERREIRA DAVID E OUTROS 
9/91 SOCELIS - SOC. EMPREITEIROS DO LIS, LDª. 

38/93 ARTUR MANUEL DOS PRAZERES CUNHA 
57/80 JOSÉ GASPAR DE SOUSA (2ª. FASE) 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- OFÍCIO Nº 14675, DE 11.09.98, DA COMISSÃO DE ALVARÁS DE EMPRESA DE 
OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES. 
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PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 190/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
DE LEIRIA - RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 191/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DO PAVILHÃO DA ESCOLA 
CORREIA MATEUS E DOS SILVAS - LEIRIA - RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 194/98 PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL DESDE 
DA E.N. 113 ATÉ AO INFANTÁRIO - POUSOS - RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - PROPOSTA DE 
ADJUDICAÇÃO 

Pº. 1386/95 DEMOLIÇÃO DE UM BARRACÃO DE ARMAZENAGEM DE ARGILAS, 
SITO NO LUGAR BARRACÃO, FREGUESIA DE COLMEIAS, CONCELHO 
DE LEIRIA, (PROPRIEDADE DE MARIA DE JESUS DA MOTA) - 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 84/98 SINALIZAÇÃO COM PINTURA A QUENTE NA ZONA URBANA DE 
LEIRIA E VIAS MUNICIPAIS DO CONCELHO - INFORMAÇÃO PARA 
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

T 303/96 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA 
EUFÊMEA, CASA DO POVO E POSTO MÉDICO - INFORMAÇÃO 
SOBRE ERROS E OMISSÕES DO PROJECTO 

T 01/93 ALARGAMENTO DA ESTRADA 1038, ENTRE BARRACÃO E BAJOUCA - 
2º TROÇO - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

TT 145/98 TRÂNSITO - ALTER - PROJECTO DE ALTERNATIVA AO TRÂNSITO 
NAS CIDADES  - RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 12.08.98 

T 279/96 REPARAÇÃO DA E.M. 533, BIDOEIRA (CRUZAMENTO PARA 
BAJOUCA) A MARRAZES (CRUZAMENTO PARA MARINHEIROS) - 
AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10, NO VALOR DE 21.372.750$00, PARA 
APROVAÇÃO 

T 231/97 LIMPEZA DAS MARGENS E LEITO DO RIO LIS, ENTRE A QUINTA DA 
FÁBRICA E A PONTE DO ARRABALDE - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1, NO 
VALOR DE 11.903.937$00, PARA APROVAÇÃO 
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T 438/91 PROJECTO DE ARRELVAMENTO DO CAMPO PELADO E 
CONSTRUÇÃO DA BANCADA E OUTRAS INFRAESTRUTURAS - 
INFORMAÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 
- ALTERAÇÃO Nº 10 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 
- ALTERAÇÃO Nº 9 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 
- OFÍCIO Nº 223/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR 
- OFÍCIO Nº 169/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR 
- OFÍCIO Nº 179/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR 

PONTO NÚMERO SETE 

- MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA - BANCAS NºS. 427 E 428 - JOSÉ DOS SANTOS 
MOITA 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 
- PUBLICIDADE - ISABEL ROSA RODRIGUES 

PONTO NÚMERO OITO 

- PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO, EM REGIME DE AVENÇA, PARA 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REVISÃO DO P.D.M. E OUTROS, PELO 
PRAZO DE TRINTA E NOVE MESES - PROC. Nº 10/98 - D 

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO, PARA PROMOÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO GESTÃO E PLANEAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, NO ÂMBITO DO 
DESPORTO, EM REGIME DE AVENÇA, PELO PRAZO DE QUARENTA MESES - 
PROC. Nº 06/98 - D 

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

PONTO NÚMERO DEZ 

- VÁRIAS OBRAS DE LITERATURA PARA ADULTOS PARA O SERVIÇO DE 
EMPRÉSTIMO DA BIBLIOTECA - AJUSTE DIRECTO Nº 30-A/98 

- VÁRIAS OBRAS DE LITERATURA INFANTIL PARA O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DA 
BIBLIOTECA - AJUSTE DIRECTO Nº 31-A/98 

- VÁRIAS OBRAS JUVENIS PARA A SALA DE LEITURA INFANTO-JUVENIL DA 
BIBLIOTECA - AJUSTE DIRECTO Nº 32-A/98 

- EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONCURSO Nº 
13/98 

- 2 VIATURAS PARA O LABORATÓRIO DE METROLOGIA - CONCURSO Nº 23/98 
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PONTO NÚMERO ONZE 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTAS Nº 262 A 264 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

- ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES - ANO LECTIVO 
1997/98 

PONTO NÚMERO DOZE 

- ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE UM LOTE DE TERRENO COM A 
ÁREA DE 3551 M2, SITO EM VALE GRANDE, TELHEIRO PARA EQUIPAMENTO 
URBANO, À JUNTA DE FREGUESIA DE BARREIRA. 

PONTO NÚMERO TREZE 

- CONGRESSO NACIONAL DE CLUBES DE ATLETISMO 
- ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA 
- CONTRATO - PROGRAMA COM A U. D. LEIRIA (ADENDA) 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- SUBSÍDIOS 

** 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

Nº 0059/10 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foram apresentadas as 
seguintes questões: 

1º Questionou porque motivo só na segunda-feira teve conhecimento das 
acções que decorreram em Monte Redondo no sábado anterior e qual o envolvimento da 
Câmara nos mesmos. 

A Senhora PRESIDENTE informou que o envolvimento da Câmara, era apenas 
uma participação a nível de colaboração técnica, pois tratou-se de uma iniciativa da Junta 
de Freguesia de Monte Redondo. 

2º Questionou ainda sobre algumas sessões públicas que têm sido realizadas 
com a presença de alguns elementos do executivo, sem que todos tenham conhecimento, 
tendo-se tal verificado recentemente com a cerimónia de Recepção da Torre de Menagem e 
com a sessão pública com o GIPP para apresentação dos estudos realizados no âmbito do 
PROCOM. 

Desejava ainda saber o que está acordado com a ACIL e o GIPP no âmbito da 
PROCOM, pois nunca teve contacto com o projecto, suscitando-lhe algumas dúvidas, 
porque algumas propostas apresentadas denotam desconhecimento da realidade de Leiria. 

A Senhora PRESIDENTE informou que o trabalho apresentado apenas aponta 
objectivos e que faz parte de um projecto mais vasto de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico e que o Senhor Vereador Eng., Pedro Faria poderá posteriormente esclarecer 
melhor o assunto. 

O Senhor Vereador ENG., FERNANDO CARVALHO  informou que o tempo para 
apresentar a Candidatura e executar as obras é muito curto, devendo estar concluído até ao 
final de 1999. O mesmo está a ser acompanhado por diversos Arquitectos. Quanto à Rede 
Viária irão aproveitar o estudo que está a ser elaborado pela Universidade de Coimbra, 
estando-se a pensar estabelecer um Protocolo com o IPPAR a fim de dar celeridade ao 
processo de apreciação dos projectos. 

A Arquitecta Cristina, Directora do Departamento de Planeamento, informou que 
foi apresentado o relatório progresso, respeitante à parte do Urbanismo Comercial. 
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O relatório foi novidade para a Câmara. Trata-se de um projecto encomendado 
pela ACIL - Associação Comercial de Leiria, que deve ser harmonizado com as intenções e 
projectos do município. 

** 

Nº 0060/10 O Senhor Vereador RAUL CASTRO foram apresentadas as seguintes questões: 

1º Perguntou se já havia novos elementos da Auditoria Financeira. 

A Senhora PRESIDENTE informou que de momento não havia mais nada. 

2º Perguntou ainda qual a situação quanto à J.A.E., no que respeita ao Acesso à 
Auto-Estrada 

O Senhor Vereador ENG., FERNANDO CARVALHO  informou que existem 
algumas dificuldades de reunir com os projectistas. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

Nº 0061/10 PROCº Nº 7375/73 - (fl - 105) 

De JOAQUIM CARREIRA SOARES , acompanhado de uma exposição 
apresentada pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE LEIRIA , com sede na Rua Joaquim Ribeiro 
Carvalho, nºs. 7 e 9 - Cave, em Leiria, referente ao prazo que a Câmara lhe propõe, para 
repôr o uso da fracção “A” do prédio situado na Rua acima referida, de acordo com o que 
está aprovado. 

A Câmara, depois de analisar a exposição apresentad a pela Associação 
Espirita de Leiria e, na sequência da deliberação t omada em sua reunião de 98.06.24, 
deliberou, por unanimidade, notificar o exponente, para no prazo de 90 dias repor o 
uso da fracção “A”, de acordo com o que está aprova do (armazém) ou, em alternativa, 
requerer a alteração de uso, o que pressupõe, entre  outras formalidades, a 
autorização dos condóminos do edifício, expressa em  acta de assembleia de 
condóminos. 

Mais deliberou, dar conhecimento do teor da present e deliberação ao 
reclamante.  

** 

Nº 0062/10 PROCº Nº 1014/80 - (fl - 61) 

De ANTÓNIO JOAQUIM ROSA , residente na Rua da Mata, nº 362, lugar e 
freguesia de Parceiros, 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 tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 08/10/98, 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: 

“As alterações à arquitectura deverão ser indeferid as com base no 
disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 2 50/94, de 15 de Outubro, por: 

- Falta de adequada exaustão quer em cozinha quer e m instalações 
sanitárias face ao Regulamento Geral das Edificaçõe s Urbanas; 

- O projecto de alterações estar mal elaborado face  ao projecto licenciado; 
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- Incumprimento do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Le i nº 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

- Falta de esclarecimento face ao nº 5 do artigo 29 º do Decreto-Lei nº 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de 
Outubro; 

- Falta de lugares de estacionamento face ao regula mento do Plano 
Director Municipal. 

** 

Nº 0063/10 PROCº Nº 1166/94 (fl - 75) 

De JOSÉ CARLOS DA HORTA CARVALHO , residente na Travessa do Hospital 
nº 13, freguesia de Leiria, acompanhado de uma exposição sobre a proposta de 
indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de alteração/ampliação de uma 
moradia, sita na Rua Comissão de Iniciativa, nº 32, freguesia de Leiria.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta que os 
elementos apresentados não vêm dar resposta eficaz às questões que estiveram na 
origem da proposta do indeferimento e concordando c om a informação do Gabinete 
de Reabilitação Urbana de 08/10/98 e Departamento d e Obras em 08/04/98, deliberou, 
por unanimidade, indeferir a pretensão ao abrigo do  disposto nas alíneas a) e b) do nº 
1 do artigo 63º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

Nº 0064/10 PROCº Nº 237/96 - (fl - 332) 

De DIAMANTINO & ADELINO - CONSTRUÇÕES, LDª , com sede na Rua dos 
Eucaliptos - Perulheira - S. Mamede, referente à alteração das divisões e cores exteriores, 
do edifício habitacional situado no Lote nº 5 - 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 08/10/98, de liberou, por unanimidade, 
aprovar a arquitectura das alterações do edifício a cima referido e autorizar o 
licenciamento das mesmas. 

** 

Nº 0065/10 PROCº Nº 1113/96 - (FL - 150) 

De LUÍS DA ASCENSÃO ANTÓNIO , residente na Rua do Convívio, nº 2 - 
Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de alterações, a levar a 
efeito numa moradia sita em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 09/10/98 del iberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura de alterações na  moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Apresentar cálculos de estabilidade no prazo de 180 dias; 
2º Apresentar planta de implantação e corte correct os, de acordo com a 

alteração pretendida (amarelos, encarnados e final) . 

** 
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Nº 0066/10 PROCº Nº 1473/97 

De HUGO MANUEL RAMOS MOREIRA WELLENKAMP (RECRIA) 

A Câmara, depois de analisar o referido Processo, e m especial o ofício nº 
03240, do Instituto de Gestão e Alienação do Patrim ónio Habitacional do Estado, de 
20.04.98., a informação da Divisão de Obras Municip ais, de 5 de Maio de 1998 e a 
informação da Divisão Jurídica, de 14 de Outubro de  1998, no que se refere ao cálculo 
do valor da comparticipação financeira no caso de f ogos e fracções não habitacionais 
não arrendadas, no âmbito do RECRIA, delibera, por unanimidade, ordenar aos 
Serviços da D.O.M. que adoptem as orientações trans mitidas pelo Instituto de Gestão 
e Alienação do Património Habitacional do Estado, u ma vez que as mesmas têm como 
fundamento as normas jurídicas aplicáveis ao assunt o. 

** 

Nº 0067/10 PROCº Nº 371/98 - (fl - 59) 

De PERIPLAST - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDª.,  com sede na Zona 
Industrial dos Pousos - Apartado 523, 2410 Pousos, acompanhado de uma exposição sobre 
a proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para legalização de armazém, 
situado na Rua da Charneca - Campo Amarelo, freguesia de Pousos. 

A Câmara, deliberou, por unanimidade, remeter o ass unto à Divisão Jurídica para 
análise e informação. 

** 

Nº 0068/10 PROCº Nº 645/98 - (FL - 79) 

De JOSÉ DA SILVA , residente na Rua D. José Alves Correia da Silva, nº 63, 
freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional, a levar a 
efeito na Rua dos Romeiros, Lote nº 1 - 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 98.10.08, de liberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão condicionado ao seguinte: 

1º- Fechar as janelas à altura da cave; 
2º- Apresentar projectos das especialidades no praz o de 180 dias; 
3º- Apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição de 
infraestruturas públicas susceptíveis de virem a se r deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulam ento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municpal.”.  

** 

Nº 0069/10 PROCº Nº 745/98 - (fl - 40) 

De MANUEL MARTO FERNANDES LISBOA E OUTRA , residente na Rua 
Principal, nº 1126 - Figueiras, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura de 
um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito na Estrada de Santiago, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 08/10/98, 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: 
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“Propõe-se o indeferimento da pretensão 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: 

- Falta de enquadramento volumétrico/estético, face  às cérceas dominantes 
no local, considerando-se ser de aceitar apenas 2 p isos acima da E.M.; 

- Excesso de índice face à excessiva volumetria da cobertura; 
- Não ser possível verificar o cumprimento do Regul amento Geral das 

Edificações Urbanas, face a eventuais janelas exist entes nos confinantes fronteiro e, 
por falta de cortes esclarecedores (o terreno é ved ado pelo que não foi possível 
verificar o local); 

- Não dar cumprimento à alínea c) do artigo 34º do Decreto-Lei nº 64/90, de 
21 de Fevereiro, e não prever antecâmara na cave po r questões de segurança e 
salubridade; 

- Recuo no alinhamento não aceitável; 
- Não respeitar o artigo 70º do R.G.E.U.; 
- confrontação errada (E.N. em vez de E.M.). 

Mais deliberou, que caso venha a apresentar correcç ão em resposta aos 
motivos da proposta de indeferimento, deverá ainda ter em conta na elaboração do 
projecto: 

- Localizar cozinhas a tardoz por questões inestéti cas inevitáveis 
(estendais); 

- Melhorar as condições de circulação na entrada. 
O projecto ficará sujeito ao parecer da Direcção Re gional de Educação do 

Centro.” 

** 

Nº 0070/10 PROCº Nº 783/98 - (fl - 27) 

De JOSÉ DA COSTA PARREIRA , residente na Avenida Marquês de Pombal, 
lote 4 - r/c dtº. - 2410 Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
comercial, a levar a efeito no lote nº 1 - 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 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

“1 O projecto não cumpre com o disposto no Regulame nto do Plano 
Director Municipal, relativamente ao número de luga res de estacionamento no interior 
do edifício; 

2º Deverá prever-se a criação de antecâmara na cave , de acordo com o 
previsto no artigo 15º do Decreto-Lei nº 66/95, de 8 de Abril; 

3º O projecto apresentado excede a altura prevista no artigo 47º do P.D.M.; 
4º O projecto não cumpre igualmente com o disposto no artigo 47º do 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente  de escala; 
5º Deverá apresentar-se pormenor da ventilação das casas de banho; 
6º O projecto não cumpre com o disposto no nº 3 do artigo 37º do Decreto-

Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro. 
Assim em face do exposto emite-se parecer desfavorá vel, 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.” 

** 
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Nº 0071/10 RECTIFICAÇÃO - PROCº. Nº 874/98  

A acta da reunião de Câmara, de 30 de Setembro de 1998, contém imprecisões 
que se torna necessário rectificar. 

Assim: 

Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3275-(33)), no ponto 
número um da referida deliberação onde se lê , “arquitectura corrigida, prevendo parede 
corta fogo de acordo com o nº 4 do artigo 64º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro”, 
deve ler-se  “arquitectura corrigida, prevendo parede corta fogo de acordo com o nº 4 do 
artigo 16º do Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro”. 

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

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

Nº 0072/10 PROCº INF Nº 132/98 - (fl - 7) 

De OVIDIO ANTÓNIO CARRETO SOARES DUARTE,  residente na Rua de 
Leiria, nº 90 - Boco - Vieira de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de construção de 
um bloco habitacional, a levar a efeito em Aguadinha, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 08/10/98, 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 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: 

- Desrespeito pelo artigo 62º do R.G.E.U.; 
- Excesso de índice face ao Regulamento do Plano Di rector Municipal - 

alínea j) do artigo 3 e alínea b) do artigo 47º (de nsidade); 
- Não ser possível verificar totalmente o cumprimen to do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas quanto à estrema Nord este; 
- Os estacionamentos a ceder ao domínio público não  serem junto ao 

caminho e não serem aceitáveis face à necessidade d e criação de infraestruturas; 
- Falta de enquadramento face a um correcto ordenam ento urbanístico sem 

acesso imediato à via; 
- O processo não estar devidamente instruído face à  Portaria nº 1115B/94, 

de 15 de Dezembro (falta de cortes/alçados).” 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0073/10 PROCº. Nº 452/70 - (fl - 303) 

De FAUSTINO RODRIGUES MANSO E OUTROS , referente ao pedido de 
alteração do lote nº 19 do loteamento situado em Rego Travesso - Cruz D’Areia, freguesia 
de Leiria, e de que é proprietário o Senhor ANTÓNIO MANUEL ROSA FERREIRA, residente 
na Avenida da Liberdade, nº 1 - S. Pedro de Moel - 2430 Marinha Grande, acompanhado de 
uma informação do Departamento de Urbanismo de 12/10/98, que a seguir se transcreve: 

“Vem o Sr. António Manuel Rosa Ferreira requerer a alteração do lote nº 19 do 
loteamento em epígrafe ao abrigo do articulado no nº 4 e 5 do artigo. 36º do Decreto-Lei nº 
448/91, de 29 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro, ou se 
a Câmara assim o entender ao abrigo do disposto no nº 37 dos diplomas citados. 
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Trata-se no essencial de regularizar uma situação existente, por um lado e 
também ser possível a aprovação das alterações requeridas através do processo de obras 
nº 1616/97. No essencial pretende-se alterar a área de implantação, a área total de 
construção e o uso previsto no alvará inicial, alterações essas com as seguintes 
características: 

 lote nº área (m2 ) impl.(m2) const(m2) fogos nº.pisos uso 

Alvará 19 480 96 288 2 3 Hab. 

Proposta 19 480 305 545 2 3 Hab+Com 

  Diferença 209 257 
Pelo exposto verificamos que não pode ser considerada a alteração do 

loteamento ao abrigo do nº 4 e 5 do artigo 36º do Decreto-Lei nº 448/91, de 29 de 
Novembro, dado que se propõe uma mudança de uso e ainda aumentos de área quanto à 
implantação e construção que são superiores a 3% das áreas do respectivo  lote  (ver   
notas  pág.  46  da  publicação  “Loteamentos  Urbanos”  da  Comissão  de  
Coordenação da Região Centro de Outubro de 97), havendo portanto neste caso alterações 
às especificações previstas na alínea e) do nº 1 do artigo 29º. 

Esta situação torna portanto necessária a autorização de 2/3 dos proprietários 
dos lotes ou fracções neles construídas conforme refere o nº 3 do citado artigo 36º. 

Refere o requerimento que se assim se entender poderia a Câmara proceder à 
alteração ao abrigo do artigo 37º do mesmo diploma dos loteamentos. Ora este 
procedimento destina-se a assegurar a regular execução de planos de ordenamento de 
território compatibilizando se necessário loteamentos com alvará emitido há mais de dois 
anos com aqueles. Não nos parece, salvo melhor opinião, que o presente caso se enquadre 
naquele articulado. 

Assim e tendo em conta o exposto somos de parecer que a alteração ao lote nº 
19 apresentada não poderá ser autorizada porque carece da autorização prevista no nº 3 do 
artigo 36º do Decreto-lei 448/91, de 29 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 334/95, 
de 28 de Dezembro.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
acima transcrita, deliberou, por unanimidade, indef erir a pretensão pelos motivos nela 
expostos e, por no processo não constar a autorizaç ão de 2/3 dos proprietários dos 
lotes ou fracções construídas na 1ª fase do respect ivo loteamento, conforme 
determina o disposto no nº 3 do artigo 36º do Decre to-Lei 448/91, de 29 de Novembro.” 

** 

Nº 0074/10 PROCº LOT. Nº 25/87 - (fl - 462) 

De FAUSTINO RODRIGUES MANSO JUNIOR E OUTRO , acompanhado de um 
requerimento do proprietário da Firma Reis & Torcato - CONSTRUTORES LDª., com sede 
em Ulmeiro, freguesia de Santa Catarina da Serra, referente à alteração do lote nº 11 do 
loteamento sito em Cruz D’Areia, freguesia de Leiria, do qual é proprietário, e que consta da 
redução do número de fogos, passando de 12 para 8. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou, por unanimidade, 
informar o requerente de que é viável a alteração p retendida no lote nº 11, e que 
consta da passagem de 12 para 8 fogos, devendo para  o efeito, apresentar a 
autorização de 2/3 dos proprietários dos lotes ou f racções do loteamento, conforme 
prescreve o nº 3 do artigo 36º do Decreto-Lei nº 44 8/91, de 29 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei nº 334/95, de 28 de Dezembro. 

** 
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Nº 0075/10 PROCº LOT. Nº 3/89 - (fl - 392) 

De ALCINDA FERREIRA DAVID VICENTE DAS NEVES E OUTROS , 
acompanhado de um requerimento do proprietário do lote 7, ADELINO FARIA 
RODRIGUES, residente na Rua do Casal Formoso, nº 56 - Caxieira, freguesia de Santa 
Eufêmea, referente à alteração ao arruamento “C”, e respectivas cotas de soleira do 
loteamento sito na Rua da Malaposta, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 09/10/98 deliberou,  por unanimidade, aprovar a 
alteração de pormenor ao loteamento acima referido,  que consta de ajustamentos às 
cotas de soleira dos lotes 7 e 8, devido à modifica ção da razante do arruamento. 

** 

Nº 0076/10 PROCº LOT. Nº 9/91 - (fl - 238) 

De SOCELIS - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO LIS LDª.,  acompanhado 
de um requerimento do proprietário do lote 15, MANUEL GAMEIRO JORGE,  residente em 
Barrosa, freguesia de S. Simão de Litém, 3100 Pombal, referente à alteração do respectivo 
lote, do loteamento sito em Leiria Gare, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 06/10/98 deliberou,  por unanimidade, aprovar a 
alteração ao loteamento acima referido, que consta da marcação no pavimento da 
zona de acesso à garagem. 

** 

Nº 0077/10 PROCº LOT. Nº 38/93 - (fl - 108) 

De ARTUR MANUEL DOS PRAZERES CUNHA , residente na Rua dos Lourais, 
nº 43 - Lourais, freguesia de Cortes, acompanhado de um requerimento solicitando a 
recepção definitiva das obras de infraestruturas do loteamento situado em Lourais, freguesia 
de Cortes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 09/10/98  deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, o cancelamento da 
Garantia Bancária nº 0393071367700.0019, emitida pe la Caixa Geral de Depósitos. 

** 

Nº 0078/10 PROCº LOT. Nº 57/80 

De JOSÉ GASPAR DE SOUSA (2ª Fase) 

Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado de informação da 
Divisão Jurídica sobre a validade da imposição feita pela Câmara Municipal no nº 2 da 
deliberação tomada em sua reunião de 24 de Fevereiro de 1998, em especial no que se 
refere ao espaço a ocupar pela passagem desnivelada de acesso ao espaço público. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

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 

OFÍCIO Nº 14675, DE 11.09.98., DA COMISSÃO DE ALVAR ÁS DE EMPRESA DE OBRAS 
PÚBLICAS E PARTICULARES 

Nº 0079/10 Presente o Processo de Licenciamento Municipal de Obras Particulares nº 
408/97, em que é requerente a firma “Reis &Torcato – Construtores, Ldª., com sede na Rua 
Padre Marques de Oliveira, nº 37, no lugar de Ulmeiro, da freguesia de Santa Catarina da 
Serra, do concelho de Leiria, acompanhado de Informação da Divisão Jurídica. 

A Câmara, concordando com a referida informação e c onsiderando o teor 
do ofício mencionado em epígrafe, da Comissão de Al varás de Empresas de Obras 
Públicas e Particulares, através do qual se informa  que a firma “Urbe Mais, 
Construções, Ldª.”, com sede na Rua Anzebino Cruz S araiva, nº 326, LJ. M, EDF. S. 
Miguel – LT. 1, na cidade de Leiria, é titular do A lvará de Industrial de Construção Civil 
nº 22817 – ICC, contendo apenas a classe 2, da subc ategoria “Construções de 
Edifícios”, da categoria “Obras Particulares”, deli berou, por unanimidade, mandar 
notificar a requerente do Processo nº 408/97, firma  “Reis & Torcato – Construtores, 
Ldª., para, no prazo de cinco dias úteis, vir ao Pr ocesso apresentar nova declaração 
de titularidade do alvará de industrial de construç ão civil contendo as autorizações 
adequadas à execução da obra (classe 4, da subcateg oria “construção de edifícios”, 
da categoria “Obras Particulares”) e exibir o origi nal do mesmo, bem como para se 
abster de prosseguir as obras enquanto a situação n ão se encontrar devidamente 
regularizada, nos termos do nº 1, do artigo 21º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 250/ 94, de 15 de Outubro e da alínea 
c), do ponto 1 do nº 4 da Portaria nº 1115-B/94, de  15 de Dezembro. 

Mais deliberou, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 103º do Código de 
Procedimento Administrativo, não haver lugar à audi ência dos interessados, por se 
tratar de decisão urgente, atendendo à situação fac tual/material acima descrita. 

Deliberou ainda, nos termos do nº 1 do artigo 47º d o Decreto-Lei nº 100/88, 
de 23 de Março, comunicar os aludidos factos ao Dig níssimo Representante do 
Ministério Público, junto do Tribunal Judicial da C omarca de Leiria, por serem 
passíveis de constituir infracção penal, devendo es sa comunicação ser instruída com 
os elementos de prova existentes.  

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIV O DE LEIRIA (9) 
T - 190/98 

Nº 0080/10 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 propostas as seguintes firmas: 

- Fernando Silva & Vieira, Construções, Lda. 3.852.500$00 + IVA 
- Santos & Lucas, Lda. 2.364.070$00 + IVA 

Tendo todas sido admitidas. 

O valor da proposta de mais baixo preço é consideravelmente superior ao preço 
base estimado, pelo que, se propõe à Câmara a não adjudicação em conformidade com o 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 99.º do Dec. Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro. 

A Câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade e de acordo com 
a informação constante do relatório da Comissão de Análise de Propostas, exercer o 
direito de não adjudicação da obra supra ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 99º do 
Dec. Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, por a propo sta de mais baixo preço oferecer 
um preço total consideravelmente superior ao preço base do concurso. 
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REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DO PAVILHÃO DA ESCOLA CORR EIA MATEUS E 
DOS SILVAS – LEIRIA (9) T – 191/98. 

Nº 0081/10 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 propostas as seguintes firmas: 

- Fernando Silva & Vieira, Construções, Lda. 2.610.850$00 + IVA 
- Santos & Lucas, Lda. 2.605.120$00 + IVA 

Tendo todas sido admitidas. 

O valor da proposta de mais baixo preço é consideravelmente superior ao preço 
base estimado, pelo que, se propõe à Câmara a não adjudicação em conformidade com o 
disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 99.º do Dec. Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro 

A câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, e de acordo com 
a informação constante do relatório da Comissão de Análise de Propostas, exercer o 
direito de não adjudicação da obra supra ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 99º do 
Dec. Lei n.º 405/93, de 10 de Dezembro, por a propo sta de mais baixo preço, oferecer 
um preço total consideravelmente superior ao preço base do concurso. 

** 

PAVIMENTAÇÃO BETUMINOSA DA RUA DA MATA NACIONAL DES DE A E.N. 113 ATÉ 
AO INFANTÁRIO – POUSOS (9) T – 194/98. 

Nº 0082/10 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 propostas as seguintes firmas: 

- Matos & Neves, Lda. 16.683.940$00 + IVA 
- Cimalha - Construções da Batalha, Lda. 19.406.700$00 + IVA 
- Construções Pragosa, S.A. 15.287.746$00 + IVA 
- Manuel da Conceição Antunes 21.147.000$00 + IVA 
- Construções António Leal, Lda. 14.279.910$00 + IVA 

Tendo todas sido admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente Construções António 
Leal, Lda., pelo valor de 14.279.910$00 + IVA, por ser o concorrente que apresentou 
proposta economicamente mais vantajosa para o Município em conformidade com o nº 1 do 
artº 118 do Dec. Lei 405/93, de 10 de Dezembro. 

A Câmara analisou o assunto e com base no relatório  da Comissão de 
Análise de Propostas, delibera, por unanimidade, ad judicar a execução da empreitada 
em epígrafe ao concorrente  Construções António Leal, Lda., pelo valor de 
14.279.910$00 + IVA, por ser o concorrente que apre sentou a proposta de mais baixo 
preço em conformidade com o nº 1 do artº 118º. do D ec. Lei 405/93, de 10 de 
Dezembro. 

Mais delibera, por seu urgente, dispensar a audiênc ia prévia dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar t.º 103º do CPA (Código do 
Procedimento Administrativo), aprovado pelo Dec. Le i n.º 442/91, de 15 de Novembro, 
alterado com redacção dada pelo Dec. Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro. 

** 
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DEMOLIÇÃO DE UM BARRACÃO DE ARMAZENAGEM DE ARGILAS,  SITO NO LUGAR 
BARRACÃO, FREGUESIA DE COLMEIAS, CONCELHO DE LEIRIA  (PROPRIEDADE DE 
MARIA DE JESUS MOTA) (9) P.º - 1386/95 

Nº 0083/10 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 propostas as seguintes firmas: 

- Bosogol - Construções & Obras Públicas, Lda. 1.010.000$00 + IVA 
- Santos & Lucas, Lda. 2.500.000$00 + IVA 

tendo todas sido admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente BOSOGOL – 
Construções e Obras Públicas, Lda., pelo valor de 1.010.000$00 + IVA, por ser o 
concorrente que apresentou proposta economicamente mais vantajosa para o Município, em 
conformidade com o nº 1 do artº 118º. do Dec. Lei 405/93, de 10 de Dezembro 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
advertir o infractor de que estão a ser desenvolvid os os mecanismos legais 
adequados à demolição de um barracão de armazenagem  de argilas, na propriedade 
de Maria de Jesus da Mota, sito no lugar Barracão, freguesia de Colmeias, pela 
Câmara, a expensas do infractor. 

Deverá dar-se conhecimento de que, de acordo com as  propostas 
apresentadas para a execução da obra, a mais vantaj osa é do concorrente BOSOGOL 
– Construções e Obras Públicas, Lda., pelo valor de  1.010.000$00 + IVA. 

Mais delibera conceder-lhe um prazo suplementar de 15 dias para proceder 
à demolição voluntária, sob pena de, caso não cumpr a, o processo seguir os trâmites 
legais. 

** 

SINALIZAÇÃO COM PINTURA A QUENTE NA ZONA URBANA DE LEIRIA E VIAS 
MUNICIPAIS DO CONCELHO (9) T – 84/98. 
Nº 0084/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 
informação da 2ª Repartição Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos (D.O.M.) 
sobre a adjudicação definitiva da referida obra ao concorrente PRIETO – Sinalização 
Rodoviária, Lda., pelo valor de 17.062.000$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o anexa ao 
processo, delibera, por unanimidade, adjudicar defi nitivamente a empreitada supra 
referida ao concorrente PRIETO – Sinalização Rodovi ária, Lda., pelo valor de 
17.062.000$00 + IVA. 

** 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA E UFÊMEA, CASA DO 
POVO E POSTO MÉDICO (9) T – 303/96. 

Nº 0085/10 Presente Mapa de Erros e Omissões elaborado pelo adjudicatário da obra em 
epígrafe no valor de 4.091.007$50 + IVA, acompanhado de informação da D.O.M. de 
98.09.14 propondo a correcção do Mapa de Erros e Omissões do projecto da obra para o 
valor de 3.977.028$00 + IVA. 

A Câmara, face à informação prestada pela D.O.M., d elibera, por 
unanimidade, aprovar Mapa e Omissões rectificado, n o valor de 3.977.028$00 + IVA, 
devendo celebrar-se o respectivo contrato adicional  em cumprimento do nº 4 do artº 
111º do Dec. Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro e dar  conhecimento à Firma João 
Batista dos Santos, Lda. 
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ALARGAMENTO DA ESTRADA 1038, ENTRE BARRACÃO E BAJOU CA – 2.º TROÇO (9) 
T – 01/93. 

Nº 0086/10 Pela firma CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.,  e confirmado pela D.O.M. foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de Medição 
N.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da obra supra, no valor total de 2.672.482$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informação prestad a pela 
D.O.M. delibera por unanimidade aprovar e autorizar  o pagamento do estudo de 
Revisão de Preços apresentado no valor total  de 2.672.482$00 + IVA.  

** 

TRÂNSITO – ALTER – PROJECTO DE ALTERNATIVA AO TRÂNS ITO NAS CIDADES (9) 
TT – 145/98. 

Nº 0087/10 A acta nº 30 da reunião da Câmara Municipal de Leiria realizada em 98.08.12, a 
folhas 2709-(49), contem imprecisões que importa rectificar ; 

Assim, onde se lê “...e deliberou por maioria, com a abstenção dos vereadores 
do Partido Socialista, autorizar a subscrição da proposta para a declaração...” deve ler-se 
“...e deliberou por maioria, com a abstenção dos vereadores do Partido Socialista, 
subscrever a proposta para a declaração...” 

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

** 

REPARAÇÃO DA E.M. 533, BIDOEIRA (CRUZAMENTO PARA BA JOUCA) A MARRAZES 
(CRUZAMENTO PARA MARINHEIROS) (9) T – 279/96. 

Nº 0088/10 Pela Firma CONSTRUTORA DO LENA, S.A ., e confirmado pela D.O.M., foi 
presente o Auto de Medição nº 10, para aprovação, no valor de 20.355.000$00 + IVA 
respeitante a trabalhos executados na obra em epígrafe 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar o pagamento do Auto de Medição apresentad o, no valor de 20.355.000$00 + 
IVA, mediante a apresentação da respectiva factura.  

** 

LIMPEZA DAS MARGENS E LEITO DO RIO LIS, ENTRE A QUI NTA DA FÁBRICA E A 
PONTE DO ARRABALDE (9) T – 231/97. 

Nº 0089/10 Pela Firma PASOLIS – Empreitada e Obras Públicas do Lis, Lda ., e 
confirmado pela D.O.M., foi presente o Auto de Medição Nº 01, para aprovação, no valor de 
11.337.083$00 + IVA, respeitante a trabalhos executados na obra em epígrafe 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar o pagamento do Auto de Medição apresentad o, no valor de 11.337.083$00 + 
IVA, mediante a apresentação da respectiva factura.  

** 
PROJECTO DE ARRELVAMENTO DO CAMPO PELADO E CONSTRUÇ ÃO DA 
BANCADA E OUTRAS INFRAESTRUTURAS (9) T – 438/91. 

Nº 0090/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação do Departamento de Planeamento relacionada com o pagamento de honorários 
devidos ao projectista Arq.º Celestino Mota conforme o contrato de prestação de serviços n.º 
37/92, de 26 de Maio. 

Retirado.  
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PONTO NÚMERO SEIS 

BALANCETE (2) 

Nº 0091/10 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a 14 de Outubro de 1998, 
apresentando um total de disponibilidades de 130.076.780$00 sendo de operações 
orçamentais 122.530.288$00 e de operações de Tesouraria 7.546.492$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

Nº 0092/10 Presente Listagem dos pagamentos efectuados no periodo 98.10.07 a 98.10.13.. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO Nº 10 AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 1998 

Nº 0093/10 Presente a 10ª Alteração ao Orçamento Municipal para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as deduções em 79.930 contos. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a 10ª Alt eração ao Orçamento 
Municipal para 1998. 

** 

ALTERAÇÃO Nº 9 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 1998 

Nº 0094/10 Presente a 9ª Alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as deduções em 71.412 contos. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a 9ª Alte ração ao Plano de 
Actividades de 1998. 

** 

OFÍCIO Nº 223/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR - AM PLIAÇÃO DA EXTENSÃO 
DE SAÚDE DE AMOR 

Nº 0095/10 Presente o ofício nº 223/98 da JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR  informando 
que para ampliação da Extensão de Saúde de Amor foi necessário negociar a aquisição de 
uma parcela de terreno. 

A realização de investimentos com a construção de Centros de Saúde e suas 
extensões é, nos termos da alínea g) do artº. 8º. do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, 
uma competência dos municípios. 

No entanto, para maior eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, porque 
se presume que assim resulta benefício para o interesse comum, é uso no Município de 
Leiria estabelecer parcerias com as Juntas de Freguesia e delegar-lhes desse modo a 
competência nesta matéria, atribuindo-lhes a Câmara Municipal os respectivos meios 
financeiros, de acordo com o investimento concreto, nomeadamente no que respeita à 
aquisição de terrenos. 

Assim, para construção da ampliação da Extensão de Saúde de Amor, a Junta 
de Freguesia vem informar que o custo com o terreno é de esc: 1.500.000$00, solicitando 
simultaneamente a respectiva transferência. 
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A Câmara , tendo em conta a prática corrente e o su perior interesse 
público, delibera por unanimidade transferir para a  Junta de Freguesia de Amor a 
importância de 1.500.000$00 para aquisição da parce la de terreno necessário para 
ampliação da Extensão de Saúde de Amor. 

** 

OFÍCIO Nº 169/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR - RE PARAÇÃO DE UM MURO 
DE SUPORTE DE TERRAS NUMA RUA DO LUGAR DE BREJO 

Nº 0096/10 Presente o ofício nº 169/98 da JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR  informando 
que na sequência do alargamento de uma rua no lugar do Brejo, Freguesia de Amor, um 
muro de suporte nela existente, com a fragilização decorrente das obras e com o acréscimo 
de tráfego viário, começou a ruir. 

A realização de investimentos em matéria de rede Viária Urbana e Rural é, nos 
termos do nº 1, da alínea d) do artº. 8º. do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma 
competência dos municípios. 

No entanto, para maior eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, porque 
se presume que assim resulta benefício para o interesse comum, é uso no Município de 
Leiria estabelecer parcerias com as Juntas de Freguesia e delegar-lhes desse modo e 
nalguns casos de pequena complexidade técnica e administrativa, algumas competências 
nessa matéria, nalguns casos pontuais analisados individualmente, atribuindo-lhes a 
Câmara Municipal os respectivos meios financeiros e, por vezes, também técnicos, de 
acordo com o investimento concreto. 

Assim, para reparação do muro supracitado , a Junta de Freguesia de Amor vem 
informar que o custo das obras é de 409.500$00, solicitando simultaneamente e respectiva 
transferência. 

A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público, 
delibera por unanimidade atribuir uma comparticipaç ão financeira à Junta de 
Freguesia de Amor até ao valor de 409.500$00, para reparação de um muro de suporte 
de terras numa Rua do Lugar do Brejo, a transferir mediante a apresentação de 
comprovativos da despesa efectuada. 

** 

OFÍCIO Nº 179/98 DA JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR 

Nº 0097/10 Presente o ofício nº 179/98 da JUNTA DE FREGUESIA DE AMOR  informando 
que com a beneficiação da Estrada Principal de Coucinheira, Freguesia de Amor, surgiram 
problemas com a drenagem de águas residuais para diversos moradores da Rua Central. 

A realização de investimentos em matéria de rede Viária Urbana e Rural é, nos 
termos do nº 1, da alínea d) do artº. 8º. Do Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março, uma 
competência dos municípios. 

No entanto, para maior eficácia e eficiência na aplicação dos recursos, porque 
se presume que assim resulta benefício para o interesse comum, é uso no Município de 
Leiria e estabelecer parcerias com as Juntas de Freguesia e delegar-lhes desse modo e 
nalguns casos de pequena complexidade técnica e administrativa, algumas competências 
nessa matéria, nalguns casos pontuais analisados individualmente, atribuindo-lhes a 
Câmara Municipal os respectivos meios financeiros e, por vezes, também técnicos, de 
acordo com o investimento concreto. 

Assim, para resolução do problema com a drenagem de águas residuais na Rua 
supracitada, a Junta de Freguesia de Amor, vem informar que o custo das obras é de 
228.150$00, solicitando simultaneamente a respectiva transferência. 
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A Câmara, tendo em conta a prática corrente e o sup erior interesse público, 
delibera por unanimidade atribuir uma comparticipaç ão financeira à Junta de 
Freguesia de Amor até ao valor de 228.150$00 para c onstrução de um sistema de 
drenagem de águas residuais na Estrada Principal da  Coucinheira, com a extensão de 
70 metros, a transferir mediante a apresentação de comprovativos da despesa 
efectuada. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

MERCADO MUNICIPAL DE LEIRIA - BANCAS NºS. 427 E 428  - JOSÉ DOS SANTOS 
MOITA 

Nº 0098/10 Presente o requerimento de JOSÉ DOS SANTOS MOITA , na qualidade de 
titular do direito de ocupação das bancas nºs. 427 e 428 do Mercado Municipal, solicitando 
transferência daquele direito para o Sr. Joaquim de Sousa Henriques. 

A Câmara, após análise do assunto, delibera, por un animidade, deferir o 
pedido de cedência do direito à ocupação das referi das bancas, ao abrigo da alínea b) 
do artº 10º do Regulamento dos Mercados e Feiras do  Concelho de Leiria, importando 
para o interessado o pagamento à Câmara Municipal d e uma taxa de cedência 
correspondente a 20 mensalidades da Taxa normal de utilização por cada uma das 
bancas (artº 11º do referido Regulamento). 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 

Nº 0099/10 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 1, 2, 3, 8, 9, 10, 
15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de Outubro 98, cujo horário de funcionamento será até às 
2.00 horas da manhã. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a rea lização dos referidos 
espectáculos, devendo para o efeito pagar a Taxa re lativa ao Licenciamento, na 
importância de 5.505$00, devendo o seu encerramento  efectuar-se até às 02,00 horas 
da manhã do dia seguinte. 

** 

PUBLICIDADE - ISABEL ROSA RODRIGUES 

Nº 0100/10 Presente o requerimento de ISABEL ROSA RODRIGUES , a solicitar autorização 
para colocação de um reclamo luminoso, sito no Largo do Rossio, 37, Matoeira, Freguesia 
de Regueira de Pontes. 

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

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO  

Nº 0101/10 Presentes os Processos de Contra-ordenação nºs 32/98, 108/98, 111/98, 204/98 
e 206/98. 
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A Câmara, depois de analisar  os respectivos Autos de Declarações e por 
considerar que os mesmos contêm factos que indiciam  a eventual prática de 
infracções disciplinares, deliberou, por unanimidad e, relativamente aos Processos de 
Contra-Ordenação nºs 32/98, 108/98, 204/98 e 206/98 , ao abrigo das disposições 
combinadas do artigo 85º nºs 2 a 4 e artigo 48º do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Central, Re gional e Local, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro, ordenar a r ealização de um inquérito destinado 
ao apuramento e concretização desses factos, devend o o mesmo ser apensado aos 
Autos do Inquérito ordenado por deliberação tomada em sua reunião de 03 de Junho 
de 1998. 

Mais deliberou, nomear como inquiridor a Senhora Dr ª Maria Ana Carvalho 
de Castro Barradas Toledo Rolla. 

Deliberou ainda, relativamente ao Processo de Contr a-Ordenação nº 
111/98, ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 85º  do mencionado Estatuto 
Disciplinar, ordenar a realização de um inquérito d estinado ao apuramento e 
concretização desses factos e, nos termos do artigo  51º do mesmo Estatuto 
Disciplinar, nomear como inquiridor a Senhora Drª M aria Leonor da Silva Correia 
Lourenço. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO, EM REGIME DE A VENÇA, PARA 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO P.D.M. E OUTROS, PELO  PRAZO DE TRINTA 
E NOVE MESES - PROC. Nº 10/98 - D 

Nº 0102/10 Presente o processo relativo à aquisição dos serviços acima referidos, 
acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e Relatório Final da Comissão de Análise 
de Propostas 

A Câmara delibera, por maioria com a abstenção dos Senhores Vereadores 
do Partido Socialista Raul Castro e Dr. Acácio Sous a, adjudicar a prestação de 
serviços a Rui Manuel Lopes Gomes pelo valor de 6.6 30.000$00, acrescido de IVA à 
taxa legal, se for caso disso com efeito a 15 de Ou tubro. 

** 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM TÉCNICO, PARA PROMOÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO, GESTÃO E PLANEAMENTO D E 
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, NO ÂMBI TO DO DESPORTO, 
EM REGIME DE AVENÇA, PELO PRAZO DE QUARENTA MESES .  PROC. Nº 06/98 - D 

Nº 0103/10 Presente o processo relativo à aquisição dos serviços acima referidos, 
acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e Relatório Final da Comissão de Análise 
de Propostas. 

A Câmara delibera, por unanimidade não adjudicar a prestação de serviços, 
conforme Relatório da Comissão de Análise das propo stas porque “nenhum dos 
concorrentes apresenta curriculum compatível para s atisfazer na totalidade a 
realização do objecto da prestação de serviço, refe rido no ponto 2 do Caderno de 
Encargos”. 

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

Nº 0104/10 Pelo Senhor engº. CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES , foi presente uma 
proposta para aquisição dos serviços acima referidos. 

Presente também, o Programa do Concurso e Caderno de Encargos do 
concurso acima referido. 

A Câmara delibera, por maioria concordar com a prop osta e aprovar o 
Programa de Concurso e o Caderno de Encargos referi dos. 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, Raul Castro e Dr. Acácio 
Sousa, abstiveram-se. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

VÁRIAS OBRAS DE LITERATURA PARA ADULTOS PARA O SERV IÇO DE 
EMPRÉSTIMO DA BIBLIOTECA 

Nº 0105/10 Na sequência do Concurso por Ajuste Directo nº 30 A/98, aberto nos termos da 
alínea d), do nº 1 do artigo 32º do Decreto-Lei nº 55/95 de 29 de Março com a alteração 
dada pelo Decreto-Lei nº 80/96, de 21 de Junho, para aquisição supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado da Acta de Abertura de Propostas e do Relatório da 
Comissão de Análise de Propostas. 

Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

- Livraria Martins, Papelaria de Ferreira & Sousa, Lda .303.484$00 + IVA 
- Arquivo . Livraria e Papelaria, Lda. 267.791$00 + IVA 
- Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos S.A. 279.638$00 + IVA 

Tendo toas sido admitidas. 

Propõe-se a adjudicação do presente fornecimento à Livraria Martins, Papelarias 
de Ferreira & Sousa, Lda., pelo valor de 248.857$00 + IVA, com o desconto de 18% já 
incluído para pagamento a 30 dias por apresentar o melhor prazo de entrega e preço.  

A Câmara Municipal, analisou o assunto e delibera, por unanimidade, e de 
acordo com a informação constante do Relatório da C omissão de Análise de 
Propostas, adjudicar a presente adjudicação à firma  Livraria Martins, Papelaria de 
Ferreira & Sousa, Lda., pelo valor de 248.857$00 + IVA, com o desconto de 18% já 
incluído, para pagamento a 30 dias por apresentar m elhor prazo de entrega e preço. 

** 

VÁRIAS OBRAS DE LITERATURA INFANTIL PARA O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMOS DA 
BIBLIOTECA 

Nº 0106/10 Na sequência do concurso por ajuste directo nº 21 A/98 aberto nos termos da 
alínea d), do nº 1 do artigo 32º do Decreto-Lei nº 55/95 de 29 de Março, com a alteração 
dada pelo Decreto-Lei nº 80/96, de 21 de Junho para aquisição supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado da Acta da Comissão de Abertura de Propostas e do 
Relatório da Comissão de Análise de Propostas. 
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Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

- Livraria Martins, Papelaria de Ferreira & Sousa, Lda. 337.911$00 + IVA 
- Arquivo - Livraria e Papelaria, Lda. 242.289$00 + IVA 
- Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos, S.A. 261.978$00 + IVA 

Tendo todas sido admitidas. 

Propõe-se a adjudicação do presente fornecimento à firma Arquivo - Livraria e 
Papelaria, Lda, pelo valor de 242.289$00 + IVA, por ser a proposta mais económica. 

A Câmara Municipal analisou o assunto e deliberou, por unanimidade, e de 
acordo com a informação constante do relatório da C omissão de Análise de 
Propostas, adjudicar o presente fornecimento à firm a Arquivo - Livraria e Papelaria, 
Lda. , pelo valor de 242.289$00 + IVA, por ser a pr oposta mais económica. 

** 

VÁRIAS OBRAS JUVENIS PARA A SALA DE LEITURA INFANTO -JUVENIL DA 
BIBLIOTECA 

Nº 0107/10 Na sequência do concurso por Ajuste Directo nº 32 A/98, aberto nos termos da 
alínea c) do nº 1 do Decreto-Lei nº 55/95 de 29 de Março, com a alteração dada pelo 
Decreto-Lei nº 80/96, de 21 de Junho, para aquisição supra, foi presente o respectivo 
processo acompanhado da Acta da Comissão de Abertura de Propostas e do Relatório da 
Comissão de Análise de Propostas. 

Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

- Livraria Martins, Papelaria de Ferreira & Sousa, Lda. 169.951$00 + IVA 
- Arquivo - Livraria e Papelaria, Lda. 120.693$00 + IVA 
- Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos, S.A. 129.937$00 + IVA 

Tendo todas sido admitidas. 

Propõe-se a adjudicação do presente fornecimento à firma Arquivo - Livraria e 
Papelaria, Lda., pelo valor de 120.693$00 + IVA, por ser a proposta mais económica. 

A Câmara Municipal analisou o assunto e deliberou, por unanimidade e de 
acordo com a informação constante do relatório da C omissão de Análise de 
Propostas, adjudicar à firma Arquivo - Livraria e P apelaria, Lda. Pelo valor de 
120.693$00 + IVA, por ser a proposta mais económica . 

** 

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL  

Nº 0108/10 Presente o processo de concurso limitado sem apresentação de candidaturas nº. 
13/98, acompanhado da Acta da Comissão de Abertura de Propostas nº. 19/98 e do 
Relatório da Comissão de Análise de Propostas nº. 49/98. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o Relatório da Comissão de 
Análise de Propostas e concordando com o mesmo deli bera, por unanimidade, 
adjudicar o equipamento informático para a Bibliote ca Municipal à firma Datamex - 
Sistemas Informáticos, S.A., pelo valor de 4.453.06 2$00 acrescido de I.V.A.. 

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

** 
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2 VIATURAS PARA O LABORATÓRIO DE METROLOGIA (7) 

Nº 0109/10 : Na sequência do Concurso limitado sem apresentação de candidaturas n.º 
23/98 aberto nos termos do alínea c) n.º 1, 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 o respectivo processo acompanhado das actas da Comissão de Abertura de 
Propostas e do Relatório da Comissão de Análise de Propostas. 

Apresentaram propostas as seguintes firmas: 

- Lizauto – Sociedade Portuguesa de Comércio e Reparação  

de Automóveis, Lda 5.316.240$00 + I.V.A. 
- Auto Japa – Comércio Geral de Automóveis, Lda 6.068.376$00 + I.V.A. 
- Auto Leiria, S.A.: 

a) Proposta Base 5.440.000$00 + I.V.A. 
b) Proposta Variante 1 5.012.000$00 + I.V.A. 

- Entreposto Leiria – Viaturas e Máquinas, Lda  
c) Proposta Base 5.057.200$00 + I.V.A. 
d) Proposta Variante 1 4.957.266$00 + I.V.A. 

Tendo sido todas admitidas, com excepção da firma Mitlei – Comércio, Indústria 
Auto, S.A., por não ter apresentado os documentos exigidos nas alíneas c), d) f) e g) do 
Artigo 4º do Programa de Concurso e por força da alínea a) do artigo 61º do Decreto-Lei n.º 
55/95 de 29 de Março, e ainda por não ter apresentado a proposta conforme solicitado na 
alínea a) do Artigo 7º do Programa de Concurso. 

Propõe-se que a adjudicação das 2 viaturas para o Laboratório Municipal de 
Metrologia à firma Entreposto Leiria – Viaturas e Máquinas, Lda pelo valor de 4.957.266$00 
+ I.V.A. 

A Câmara Municipal analisou o assunto e delibera po r unanimidade, e de 
acordo com informação constante do relatório da Com issão de Análise de Propostas, 
adjudicar as duas viaturas para o Laboratório Munic ipal de Metrologia à firma 
Entreposto – Viaturas e Máquinas, Lda pelo valor de  4.957.266$00 acrescido de I.V.A.. 

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

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - ACTAS Nº 262 A 264 DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO (8) 15-4 

Nº 0110/10 Presentes os ofícios nºs. 608 e 646 da EPL, datados de 98.09.17 e 98.09.22, 
respectivamente, anexando fotocópias das Actas nºs. 262, 263 e 264 do Conselho de 
Administração, para conhecimento desta Câmara Municipal. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA - RELATÓRIO DE ACTIVI DADES - ANO LECTIVO 
1997/98 (8) 

Nº 0111/10 Presente o ofício nº 639/98 da EPL, datado de 98.09.21, acompanhado do 
Relatório de Actividades referente ao ano lectivo 1997/98. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

ESCRITURA PÚBLICA DE CEDÊNCIA GRATUITA DE UM LOTE D E TERRENO COM A 
ÁREA DE 3551 M 2, SITO EM VALE GRANDE, TELHEIRO PARA EQUIPAMENTO 
URBANO, À JUNTA DE FREGUESIA DE BARREIRA. 

Nº 0112/10 Na sequência da deliberação de Câmara de  96.04.24, a Câmara delibera, 
por unanimidade, ao abrigo da alínea d) do nº 1 do artº. 51º. do Decreto-Lei 100/84, de 
29 de Março, na redacção que lhe foi dada pela Lei 18/91, de 12 de Junho ceder a titulo 
gratuito à Junta de Freguesia da Barreira o lote de  terreno em referência o qual se 
encontra inscrito na matriz predial urbana da fregu esia da Barreira com o Nº 1514, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1030. 

Mais delibera autorizar a Senhora Presidente a outo rgar a respectiva 
Escritura Pública de Cedência Gratuita e enviar ao 1º Cartório Notarial de Leiria os 
documentos necessários e, atribuir ao lote a ceder e tão somente para este efeito o 
valor de 15.979.500$00. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

CONGRESSO NACIONAL DE CLUBES DE ATLETISMO (1) 11-2 

Nº 0113/10 Presente a proposta do Senhor VEREADOR DO DESPORTO relativo ao apoio 
para a realização do Congresso Nacional de Clubes de Atletismo em Leiria, que se 
transcreve: 

“Considerando a solicitação feita à C.M.Leiria pela Federação Portuguesa de 
Atletismo para o apoio a esta iniciativa que se vai realizar nos próximos dias 5 e 6 de 
Dezembro em Leiria (Auditório da ESTG) e que vai contar com a presença de 
aproximadamente 500 participantes representando cerca de 470  Clubes de todo o País. 

Atendendo à importância que esta acção representa para o reforço da qualidade 
do desempenho no futuro, de todos os agentes envolvidos no desenvolvimento do Atletismo 
a nível nacional e principalmente ao nível do Concelho de Leiria. 

Proponho que a C. M. Leiria suporte as despesas com: 

- A alimentação de todos os participantes; 

- O alojamento de todos os elementos da Comissão Organizadora e 
Prelectores, 

- O material promocional do referido Congresso. 

A Câmara analisado o assunto, delibera, por unanimi dade atribuir um 
subsídio à Federação Portuguesa de Atletismo, de ac ordo com a alínea i) do nº. 1 do 
artigo 51º. Do Decreto-Lei nº. 100/84, com as alter ações introduzidas pela Lei nº. 18/91, 
de 12 de Junho, até ao limite máximo de 1.000 conto s. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA (1) L-55 

Nº 0114/10 Presente ofício ref. 734  de 98.09.23 da ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE 
LEIRIA, a solicitar a inserção de publicidade da Câmara na contra-capa a cores do nº. 3 da 
Revista A. F. LEIRIA, publicada por esta Associação. 

A Câmara delibera por unanimidade inserir publicida de de acordo com a 
sugestão do Senhor Vereador do Desporto, pelo valor  de 150.000$00 com o IVA 
incluído. 
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CONTRATO - PROGRAMA COM A U. D. LEIRIA (ADENDA) 

Nº 0115/10 Presente pelo Senhor VEREADOR DO DESPORTO, uma proposta de alteração 
relativamente à alínea e) da Cláusula 8ª do Contrato Programa já aprovado, a celebrar entre 
a C. M. Leiria e a U. D. Leiria, em que se propõe a seguinte redacção: 

e)..............................................................................................................................
..........................................................................................................................
...., bem como assegurar o tratamento gratuito de atletas em resposta a 
solicitações desta Autarquia devidamente justificadas. 

A Câmara delibera por unanimidade, concordar com a alteração 
apresentada. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

SUBSÍDIOS 

Nº 0116/10 Na sequência da deliberação de 98.09.30 o Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço, 
responsável pela área da Cultura, apresentou a proposta de apoios financeiros a 
Associações concelhias com actividades etnográficas que estão a desenvolver projectos de 
investimento nas suas sedes Sociais. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por maioria,  com a abstenção dos 
Senhores Vereadores do Partido Socialista, Raul Cas tro e Dr. Acácio de Sousa, 
atribuir de acordo com a alínea i) do nº. 1 do arti go 51º do Decreto-Lei nº. 100/84, de 19 
de Março, com as alterações introduzidas pela Lei 1 8/91 de 12 de Junho, um subsídio 
de 750 contos a cada uma das associações abaixo dis criminadas: 

- Rancho Folclórico Roseira do Vale da Rosa, Carang uejeira 

- Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do V ale do Horto 

- Só-Sócios, Lameira, Ortigosa 

- Rancho Folclórico Juventude Amiga, Conqueiros 

- Rancho Folclórico Flores da Primavera, Ortigosa. 

Mais delibera autorizar o pagamento. 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista aprese ntaram a seguinte 
Justificação de Voto: 

“Abstemo-nos, porque entendemos que o apoio a conceder aos Ranchos 
Folclóricos para obras, deve ter em conta os montantes de investimento efectuados ou a 
efectuar, pelo que os valores propostos para subsídios deveriam ser superiores.” 

** 

Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, a 
Câmara delibera, por unanimidade, analisar ainda os  seguintes assuntos: 

- RECTIFICAÇÕES 
- OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 
- PROCº. 1040/92 DE JAIME GROSSO DA SILVA 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO 
- CASA DO POVO DE MONTE REAL 

** 
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RECTIFICAÇÃO - OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARR AZES 

Nº 0117/10 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 em epígrafe, (página .3392-(150)), no Ponto 
Número Quinze da Ordem de Trabalhos, onde se lê, “...ATRIBUIR À JUNTA DE 
FREGUESIA DE MARRAZES UM SUBSÍDIO DE 2.521.116$00, DE CARÁCTER 
EXTRAORDINÁRIO PARA FAZER FACE ...).”, deve ler-se, “...TRANSFERIR PARA A 
JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 2.521.116$00, COM CA RÁCTER 
EXTRAORDINÁRIO, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A R ECUPERAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DA CARREIRA DE TIRO, DADO O 
MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO POR NELE PRATICAREM DES PORTO CENTENAS 
DE CRIANÇAS E JOVENS DA FREGUESIA DE MARRAZES E AUT ORIZAR O 
PAGAMENTO.” 

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

** 

RECTIFICAÇÃO - PROCº 1040/92 de JAIME GROSSO DA SIL VA 

Nº 0118/10 A Acta da reunião de Câmara, de 23 de Setembro de 1998, contém 
imprecisões que se tornam necessário rectificar. 

Assim: 

Na deliberação referente ao assunto em epígrafe, (página .3175-(11)), no Ponto 
Número Um da Ordem de Trabalhos, onde se lê, “...DEPOIS DE ANALISAR O ASSUNTO 
E CONCORDANDO COM A INFORMAÇÃO ...).”, deve ler-se, “...DEPOIS DE ANALISAR 
O ASSUNTO E NÃO CONCORDANDO COM A INFORMAÇÃO ...” 

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

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO (3) 24-20 

Nº 0119/10 Presente o requerimento de ALEXANDRA PAULA SANTOS RODRIGUES , com 
residência na Urb. Da Encosta, Lote 4, Bloco B, 5º D, em Leiria, solicitando licença acidental 
para música ao vivo no Largo Cândido dos Reis, no dia 15/10, com horário até às 23,30 
horas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a re alização do referido 
espectáculo, devendo para o efeito pagar a taxa rel ativa ao licenciamento de recinto, 
na importância de 1.585$00. 

** 

CASA DO POVO DE MONTE REAL - PEDIDO DE APOIO FINANC EIRO PARA A 
REALIZAÇÃO DO “TORNEIO ABERTO NACIONAL DE TÉNIS DE MESA - VILA DE 
MONTE REAL 98/99” 

Nº 0120/10 Presente carta da CASA DO POVO DE MONTE REAL  solicitando apoio para a 
realização do “Torneio em epígrafe, pontuável para a classificação nacional, a organizar 
pela sua Secção de Ténis de Mesa. 
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Analisado o assunto, a Câmara, atendendo à importân cia nacional do 
evento, à projecção de Monte Real e do Concelho e a o incentivo que o mesmo 
representa para a prática do desporto, delibera por  unanimidade, de acordo com a 
alínea i) do nº. 1 do artº 51º do Decreto-Lei nº 10 0/84, de 29 de Março, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº. 18/91, de 12 d e Junho, atribuir um subsídio, de 
100.000$00 para a realização do “Torneio Aberto Nac ional de Ténis de Mesa - VILA DE 
MONTE REAL 98/99, devendo a secção de Ténis de mesa  da Casa do Povo de Monte 
Real apresentar um Relatório pormenorizado sobre o torneio, incluindo o Relatório de 
Contas. 

Mais deliberou autorizar o pagamento. 

** 

CASA DO POVO DE MONTE REAL - APOIO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO EM 
EQUIPAMENTO DESPORTIVO 

Nº. 0121/10 Presente carta da CASA DO POVO DE MONTE REAL  solicitando apoio para 
o desenvolvimento de actividades de Ténis de Mesa. 

Analisado o assunto a Câmara, de acordo com a alíne a i) do nº. 1 do artº. 
51º do Decreto-Lei 100/84, de 29 de Março, com as a lterações introduzidas pela Lei nº. 
18/91, de 12 de Junho, delibera por unanimidade ofe recer uma mesa para a prática de 
Ténis de mesa. 

** 

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. 

Leiria, Câmara Municipal, aos catorze 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 

_______________________________________ 
 

 


