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ACTA Nº 37  

Aos sete dias do mês de Outubro do ano de mil novecentos e noventa e oito, no 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a 
Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DRª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS C OSTA 

VEREADORES: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENGº. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. VITOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENGº. FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 
** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 
Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o 

ENGº. ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de 
obras particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQTº. ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENGº. CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES para 
apresentação dos processos de obras municipais; por parte do Departamento de 
Planeamento a ARQTª. MARIA CRISTINA MIGUEIS GIL. 

** 
APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 98.09.30, 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: 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES NºS.: 

618/83 JOAQUIM MANUEL DE CASTRO SISMEIRO 

1494/90 HEITOR & FILHOS, LDª. 

1352/93 ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO E OUTRO 

876/96 GUALDINO DE JESUS MARQUES 

1331/97 ARMANDO ROBERTO 

943/98 TELEPIZZA PORTUGAL, S.A. 
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1175/98 MARIA DE FÁTIMA MENITRA SILVA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO NºS.: 

236/97 ANÍBAL DE OLIVEIRA CRISTINA 

135/98 CARLOS MANUEL DAS NEVES RODRIGUES 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA HIGIÉNICAS NºS.: 

16/98 MARIA ADOÍNDA FERNANDES MARTINS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO NºS.: 

5/87 CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES, LDª. 

11/84 HERDEIROS DE ANTÓNIO M. ABREU GUERREIRO E OUTRO 

INF. 161/98 ANTÓNIO LOPES 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS NºS: 

T 425/95 CONSTRUÇÃO DA NOVA BANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
LEIRIA - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T  EXECUÇÃO DA ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA AVENIDA MARQUÊS 
DE POMBAL COM AS RUAS DO MUNICÍPIO E D. JOSÉ ALVES 
CORREIA DA SILVA - INFORMAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CONCURSO 

T 80/98 CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS - 
RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÕES 

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

PONTO NÚMERO SEIS 

T 192/98 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RIO LIS NO TROÇO 
COMPREENDIDO DO AÇUDE DO ARRABALDE E A PONTE DAS 
NECESSIDADES (BARREIROS) - PROPOSTA E ANULAÇÃO DE 
CONCURSO - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

T 193/98 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RIO LENA NO TROÇO 
COMPREENDIDO ENTRE CASAL MIL HOMENS (LIMITE DO 
CONCELHO E A PONTE DAS MESTRAS) - PROPOSTA DE ANULAÇÃO 
DE CONCURSO - EXERCÍCIO DO DIREITO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

T 93/98 EXECUÇÃO DE SANEAMENTO PLUVIAL DA ENCOSTA POENTE DE 
CASAL DOS MATOS - POUSOS - INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DE 
ANÁLISE DE PROPOSTAS SOBRE A RECLAMAÇÃO APRESENTADA 
POR JOSÉ CEREJO DOS SANTOS 

PONTO NÚMERO SETE 

- REMOÇÃO DE LIXO NA RUA DO MARCO GEODÉSICO, EM AZOIA 

- PARTICIPAÇÃO NAS JORNADAS DE REDES EUROPEIAS DAS PROFISSÕES DO 
PATRIMÓNIO 

- INTERCÂMBIO CULTURAL - CONVITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA 
BRAVA (MADEIRA) 
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PONTO NÚMERO OITO 

- BALANCETE 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PUBLICIDADE - OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÕES 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº.: 

- 10/97 JOAQUIM VINDEIRINHO AGRELA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PESSOAL - PROGRAMAS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS/FORMULÁRIOS DE 
CANDIDATURA, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 268/97, DE 98.04.18., COM AS 
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS PORTARIAS NºS. 1271/97, DE 98.12.26. E 
814/98, DE 98.09.24. 

PONTO NÚMERO DOZE 

- VERBA - DELEGAÇÃO ESCOLAR 

- TRANSPORTES ESCOLARES - ESCOLA EB 2, 3 DR. CORREIA MATEUS - CIRCUITO 
ESPECIAL Nº 33 

- TRANSPORTES ESCOLARES - ESCOLA EB 2, 3 DE MACEIRA - CIRCUITO ESPECIAL 
Nº 18 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A FUNDAÇÃO MÁRIO 
SOARES 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- ACTUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO CML/CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI 

- PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (P.A.A.D.) 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- PATRIMÓNIO CONCELHIO 

- GEMINAÇÕES 

** 
REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

Nº 0001/10 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO, ATENDEU O SEGUINTE MUNÍCIPE: 

O Senhor VASCO OLIVEIRA  diz ter requerido em Maio uma certidão para 
instalação de armazéns de álcool, já lá vão mais de quatro meses. Disse ainda que o 
projecto está aprovado pelos Bombeiros e tem parecer da Direcção Geral da Indústria. 
Gostava de saber porque é que até à data o processo não foi resolvido. 

A Senhora presidente informou que pediu um parecer ao Ministério da Indústria. 
Este respondeu que só se pronuncia relativamente a depósitos de combustíveis, o que não 
é o caso porque o álcool a armazenar se destina a fins agrícolas. 

Assim pensa-se, e é sua proposta, pedir um parecer ao Assessor de Protecção 
Civil para esclarecimento cabal do assunto porque a Câmara pretende saber se naquele 
local, com muitas habitações não é perigoso em termos da segurança pública ter 
armazenada tal quantidade de álcool. 
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O Senhor HELDER BARROS  estando inscrito não compareceu. 

** 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Nº 0002/10 Pelo Senhor Vereador RAUL CASTRO  foram apresentadas as seguintes 
questões: 

1º Na reunião anterior ficou dito que vinha hoje à apreciação da Câmara a 
atribuição de um subsídio ao Rancho Folclórico do Vale da Rosa. Como tal não consta da 
Agenda pretende saber as razões da sua não inclusão. 

O Senhor Vereador DR. VITOR LOURENÇO informou que o assunto não foi 
agendado à presente reunião porque há mais casos semelhantes e falta acordar com os 
Ranchos interessados os critérios para a atribuição de subsídios. É intenção trazer o 
assunto à próxima reunião. 

2º Voltou a questionar sobre uma obra na Rua Sá de Miranda porque constatou 
que os tapumes já lá estão, tudo levando a crer que a obra vai ser executada. 

A Senhora Presidente informou que conta trazer o assunto à próxima reunião, de 
acordo com informação da Senhora Chefe de Divisão Jurídica. 

3º Solicitou de novo esclarecimentos sobre o acesso à Auto-Estrada, pela 
designada Via de Penetração. 

A Senhora Presidente respondeu que pelo facto da Directora Distrital da J.A.E. 
se encontrar de férias não pode prestar os esclarecimentos que gostaria. 

** 

Nº 0003/10 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA  foram apresentadas as 
seguintes questões: 

1º Perguntou sobre o estado do processo do pavilhão no Campo Amarelo, tendo 
em conta que a obra está ilegal e que a Câmara deliberou dar três meses para uma solução 
alternativa. 

2º Colocou o problema das acessibilidades na Rua Gomes Freire em Leiria, 
considerando que os carros tapam as entradas, impedindo a circulação de peões 
nomeadamente idosos e deficientes e impedem o acesso aos Bombeiros. 

O Vereador do Pelouro do Trânsito informou que é um problema que se coloca 
também a outros arruamentos e que, enquanto não houver uma solução mais globalizante 
se pedirá uma maior vigilância à P.S.P. 

3º Perguntou quem compõe a Comissão de Avaliação do Moinho dos Caseiros e 
se já existia a acta da primeira reunião e se tinham sido detectadas algumas dificuldades no 
processo. 

O Senhor Vereador Vitor Lourenço informou que o Senhor Arqº. Charters ficou 
de marcar a reunião com os proprietários e herdeiros havendo um membro da família que já 
manifestou vontade de resolver o assunto rapidamente. 

** 

Nº 0004/10 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA foram colocadas as seguintes 
questões: 

1º Há duas escolas do 1º C.E.B. que funcionam em edifícios que não são da 
Câmara e têm muitos problemas. 
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A E.B. nº 4 (Paulo VI) está instalada no edifício pertencente à Sé, partilhando o 
espaço com a Catequese. Têm surgido diversos problemas funcionais com a utilização de 
espaços comuns e com a Comissão de Festas. 

O Senhor Padre Gaspar manifestou diversas vezes o desejo de que a Câmara 
libertasse aquele local. 

Foram colocadas diversas hipóteses para resolução deste assunto. Tratando-se 
de uma escola com 48 alunos, uma E.B. continua a fazer falta a esse local. 

Pergunta se há já alguma ideia ou passos dados para resolver o problema. 

2º A E.B. nº 2 de Maceira funciona num edifício que pertence à Fábrica de 
Cimentos e a precisar urgentemente de conservação. Havia várias hipóteses de resolução 
do problema. Sendo uma boa escola merece ser arranjada porque os alunos e os 
professores estão a trabalhar em más condições. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço informou que foram feitas obras na E.B. 
nº 4 (Paulo VI.) Este ano teve que funcionar assim até se encontrar uma alternativa. Só se 
pode actuar após o período de matriculas do próximo ano lectivo. 

Eventualmente não será necessário edifício novo; tudo dependerá da rotação 
dos alunos, com a construção da E.B. da Cruz D’Areia. 

Relativamente à Escola E.B. nº 2 de Maceira, a Câmara tem mantido contactos 
intensos com o Director do C.M.P. para fazer a escritura. No entanto até hoje não foi dada 
satisfação ao pedido da Câmara. Contudo neste momento está a preparar-se uma 
intervenção ao nível da rede eléctrica porque se trata do assunto mais preocupante 
posteriormente pretende-se fazer obras de beneficiação global. 

3º Relativamente ao “Concurso do Euro” afirma ter sentido da parte de diversas 
pessoas que o projecto não tem andado, por isso pergunta porque é que as coisas não têm 
evoluído. 

O Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço afirmou que se decidiu desenvolver o 
projecto em dois anos com base num acordo tripartido, com o ISLA e o Centro de 
Formação. A peça de teatro encomendada está pronta. 

4º Questionou sobre os custos do projecto de Animação Pedagógica 
perguntando se já há uma proposta de orçamento. 

** 
PONTO NÚMERO UM 

Nº 0005/10 PROCº Nº 618/83 

De JOAQUIM MANUEL DE CASTRO SISMEIRO,  residente na Rua Heróis do 
Ultramar, Lote 14 - Leiria, referente ao projecto de arquitectura da legalização de alterações 
levadas a efeito numa dependência destinada a arrumos de lenha e um canil, situada nos 
Lotes 13 e 14 em Madeiras, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 06/10/98 del iberou, por unanimidade, 
aprovar a legalização das alterações pretendidas, c ondicionada a: 

1º Apresentar termo de responsabilidade de acordo c om o disposto na 
portaria nº 1115-a/94, de 15 de dezembro, referindo  nomeadamente o cumprimento da 
alvará de loteamento; 

2º Apresentar cálculos de estabilidade, no prazo de  180 dias. 

** 
Nº 0006/10 PROCº Nº 1494/90 

De HEITOR & FILHOS, LDª.,  com sede em Andam, freguesia de Juncal, 
concelho de Porto de Mós, referente à reanálise do projecto de arquitectura de uma 
moradia, a levar a efeito no Lote nº 13 da Urbanização da Cruz de S. Tomé, freguesia de 
Azoia. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 06/10/98, 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. 

“1º O projecto apresentado excede a área de implant ação e 
construção prevista no processo de loteamento; 

2º O projecto não cumpre com as alterações (afastam entos na frente do 
lote), já aprovadas na alteração ao 

 processo de loteamento e datadas de 08/04/98; 
3º Não se encontra ainda emitido o aditamento ao al vará de loteamento e a 

que se referem as alterações já referidas no ponto nº 2, pelo que não poderão 
viabilizar-se a cave proposta, já que esta não se e ncontra de acordo com o previsto 
no alvará em vigor; 

4º Deverá apresentar-se corte transversal abrangend o a via pública, com 
indicação das cotas altimétricas e afastamentos aos  limites do lote; 

5º Deverá apresentar-se termo de responsabilidade n os termos do disposto 
na Portaria nº 1115-A/94, de 15 de Dezembro, referi ndo nomeadamente o cumprimento 
do alvará de loteamento, bem como descrição e carac terização dos materiais, de 
acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 64/90, de 2 1 de Fevereiro. 
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 que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei nº 250/94, de 15 de Outubro.” 

** 

Nº 0007/10 PROCº Nº 1352/93 

De ADELINO TEIXEIRA FAUSTINO E AQUILINO GAMEIRO CARRE IRA, 
residente na Avª. Marquês de Pombal, Lote 4 - r/c dtº. - Leiria, referente ao pedido de 
certidão respeitante à instalação de 4 depósitos de álcool, num armazém situado em Casal 
de Matos, freguesia de Pousos. 

Na sequência da deliberação tomada por esta câmara em reunião de 
02/09/98, e tendo em conta o parecer emitido pelo m inistério da economia (delegação 
regional do centro) acerca do assunto, deliberou, p or unanimidade, solicitar um 
parecer ao Sr. engº. Cunha Lopes, Assessor da Prote cção Civil Municipal e 
Segurança, sobre as condições de segurança dos arma zéns de álcool, tendo em 
conta primordialmente a segurança pública e dos cid adãos dado tratar-se de uma 
zona habitacional. 

O Sr. Vereador engº. Fernando Carvalho esteve ausen te durante a 
discussão e votação deste assunto. 

** 

Nº 0008/10 PROCº INF. Nº 876/96 

De GUALDINO DE JESUS MARQUES,  acompanhado do Auto de Vistoria nº 
184/98, de 16 de Setembro, efectuada na sequência da deliberação tomada em 12/08/98, 
ao muro de suporte de terras de que é proprietária a firma Sociedade Cerâmica Progresso 
da Lagoa Ldª., com sede no lugar de Barracão, freguesia de Colmeias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do auto 
de vistoria acima referido, deliberou, por unanimid ade, notificar a firma cerâmica 
progresso da Lagoa Ldª., com sede no lugar de barra cão freguesia de colmeias, nos 
termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedi mento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 442/91, da intenção da câmara e m notificá-la, para no prazo de 30 
dias proceder à reconstrução do muro de suporte de terras situado no referido lugar, 
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do qual é proprietária, ao abrigo do disposto na al ínea d) do nº 2 do artº 51º do 
decreto-lei 100/84, de 29 de Março, alterado pela l ei nº 18/91, de 12 de junho, e artigo 
10º do regulamento geral das edificações urbanas, d e modo a salvaguardar pessoas e 
bens. 

** 

Nº 0009/10 PROCº Nº 1331/97 

De ARMANDO ROBERTO,  residente em Vale Sepal - lote nº 3 - 2º dtº. - 2410 
pousos, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito em 
Barroca - Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 30/09/98 del iberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima  referida, condicionado ao 
seguinte: 

1º Destinar-se única e exclusivamente a moradia uni familiar; 
2º Definir onde prevê o cumprimento do nº 2 do arti go 67º do Regulamento 

do Plano Director Municipal (estacionamento); 
3º Caracterizar materiais e elementos da construção  face ao decreto-lei nº 

64/90, de 21 de fevereiro; 
4º Esclarecer a tipologia face ao nº 1 do artigo 66 º do regulamento geral 

das edificações urbanas; 
5º Entregar projectos das especialidades, no prazo de 180 dias; 
6º Apresentar, no acto do levantamento do alvará de  licença de construção, 

garantia bancária no valor de 200.000$00, a fim de garantir a reposição de 
infraestruturas públicas susceptíveis de virem a se r deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no artº 64º do regulam ento municipal de obras 
particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da câmara municipal. ” 

** 

Nº 0010/10 PROCº Nº 943/98 

De TELEPIZZA PORTUGAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTA RES, 
S.A., com sede na Avª. Duque D’Ávila, nº 193 - 5º - 1050 Lisboa, referente ao projecto de 
arquitectura da legalização de alterações levadas a efeito no estabelecimento de 
restauração e bebidas, sito no Lote 15 . r/c dtº. da Avª. Nª. Senhora de Fátima, freguesia de 
Leiria.  

A Câmara, tendo em conta que a firma requerente não  deu resposta ao 
ofício nº 14286, de 07/08/98, e concordando com a i nformação prestada pelo 
Departamento de Obras de 06/10/98, que propõe o ind eferimento da pretensão pelos 
motivos nela indicados e cujo teor abaixo se transc reve, deliberou, por unanimidade, 
notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de Procedimento 
Administrativo. 

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

1º Por não possuir autorização do condomínio; 
2º Utilização da cave com uso não autorizado/licenc iado; 
3º O uso em r/c para restaurante e bebidas não é in compatível mas face às 

restantes questões que motivam o indeferimento não se considera aprovável; 
4º Falta de adequada exaustão, uma vez que na obra licenciada não existe 

qualquer chaminé; 
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5º O projecto não ter sido elaborado de acordo com a legislação aplicável 
(Decreto-Lei nº 168/97, de 4 de Julho, Decreto Regu lamentar nº 38/97, de 25 de 
Setembro e Portaria nº 1063/97, de 21 de Outubro), pelo que também não obteve 
parecer favorável do Serviço Nacional de Bombeiros;  

6º Falta de garagem para as motorizadas; 
7º Falta de ventilação das instalações sanitárias.”  
Relativamente à exposição apresentada pelo requeren te, solicitando a 

prorrogação do prazo para legalização do processo a  Câmara deliberou indeferir o 
pedido. 

Mais deliberou dar conhecimento da deliberação toma da aos reclamantes e 
ao Governo Civil. 

** 

Nº 0011/10 PROCº Nº 1175/98 

De MARIA DE FÁTIMA MENITRA DA SILVA,  residente na Rua Mártires do 
Tarrafal, Lote 1 - A-K, em Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito no Lote 7 da Urbanização do Choupal - Casal Custódio, freguesia 
de Parceiros.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 06/10/98 del iberou, por unanimidade, 
aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima  referida, condicionado ao 
seguinte: 

1º Deverá reduzir a área do alpendre a tardoz do ed ifício, de modo a não 
ultrapassar a área de implantação prevista no proce sso de loteamento (200 m2); 

2º As escadas da cave deverão ser dotadas de patama r intermédio, de 
acordo com o disposto no artigo 15º e artigo 45º do  regulamento geral das edificações 
urbanas, devendo esclarecer-se a largura da mesma, dada a discrepância com o 
indicado na planta do r/c; 

3º Para licenciamento do muro deverão apresentar-se  os respectivos 
cortes e alçados, acompanhando a topografia do terr eno; 

4º Apresentar projectos de especialidade, no prazo de 180 dias; 
6º Apresentar, 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 se r deterioradas com a construção e, 
de acordo com o estabelecido no artº 64º do Regulam ento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da câmara municipal. ” 

O Sr. Vereador engº. Fernando Carvalho esteve ausen te durante a 
apreciação e votação deste assunto. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

Nº 0012/10 PROCº INF. Nº 236/97 

De ANÍBAL OLIVEIRA CRISTINA,  residente na Rua dos Carvalhais, nº 17 - 
Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de viabilidade de construção 
de um conjunto habitacional em condomínio, numa parcela a destacar de uma propriedade 
situada em Vale Sepal, freguesia de Marrazes.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 06/10/98, 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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“Face ao parecer dos serviços jurídicos emitido no Processo de Obras nº 
369/96, considera-se que a pretensão formulada cons ubstancia uma operação de 
loteamento urbano sujeita ao procedimento de licenc iamento previsto no Decreto-Lei 
nº 448/91, de 19 de Novembro, com a redacção dada p elo Decreto-Lei 334/95, de 28 de 
Dezembro, e não uma operação de destaque. 

Nestas condições a pretensão não é viável nos molde s solicitados.”  

** 

Nº 0013/10 PROCº INF. Nº 135/98 

De CARLOS MANUEL DAS NEVES RODRIGUES,  residente na Rua da 
Cerâmica, nº 47 - Barracão, freguesia de Colmeias, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um bloco habitacional, a levar a efeito na Rua do Outeiro do Pomar, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a  informação 
prestada pelo Departamento de Obras em 06/10/98, de liberou, por unanimidade, 
viabilizar a pretensão para construção de um bloco de 3 pisos + cave, devendo 
contudo garantir na fase do projecto de licenciamen to, o cumprimento do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Código C ivil, Regulamento do Plano 
Director Municipal, Decreto-Lei nº 64/90, de 21 de Fevereiro ( nomeadamente nº 2 do 
artigo 32º) e ainda: 

1º Os alinhamentos quer da construção, quer dos cor pos 
balançados/varandas pelos do edifício confinante po ente; 

2º Tratar estéticamente os 4 alçados; 
3º Ceder o terreno na frente da construção ao domín io público 

(estacionamento e passeio) devidamente infraestrutu rado; 
4º Cércea de baixa densidade prevista no artigo 47º  do Regulamento do 

Plano Director Municipal.  

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

Nº 0014/10 PROCº V.H. Nº 16/98 

De MARIA ADOINDA FERNANDES MARTINS,  residente na rua Acácio Paiva, 
nº 41 em Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do prédio onde 
reside e, situado na rua Acácio Paiva nº 41 e de que é proprietário o senhor Joaquim Manuel 
da Silva. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do auto 
de vistoria nº 121/98, de 17 de Junho, deliberou, p or unanimidade, notificar o 
proprietário do imóvel, Sr. Joaquim Manuel da Silva , residente na rua D. José Alves 
Correia da Silva - Cruz D’Areia - Leiria, para no p razo de 90 dias proceder à realização 
das obras necessárias à reparação das deficiências apontadas no respectivo auto, ao 
abrigo do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 51º  do Decreto-Lei 100/84, de 29 de 
Março, alterado 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. 

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

** 



.3412-(10) 

CMLeiria/Acta Nº 37 

98.10.07 

PONTO NÚMERO QUATRO 

Nº 0015/10 PROCº LOT. Nº 5/87 

De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AQUINO & RODRIGUES S.A. , com sede 
em Vale - Apartado 48 - 2490 Ourém, referente ao pedido de vistoria para a recepção 
definitiva das obras de infraestruturas do loteamento situado na Rua D. José Alves Correia 
da Silva em Leiria e o cancelamento das garantias bancárias nºs 750/5162610/30/128173, 
750/5162610/30/128901 e 750/5162610/30/128900, emitidas pelo Banco Português do 
Atlântico. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 02/10/98  deliberou, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento em referência, 
devendo para o efeito ser elaborado o respectivo au to e ainda, autorizar o 
cancelamento das respectivas garantias bancárias, u ma vez que as referidas obras se 
encontram totalmente concluídas. 

** 

Nº 0016/10 PROCº LOT. Nº 11/84 

De HERDEIROS DE ANTÓNIO MARIA ABREU GUERREIRO E OUTRO S, com 
sede na Avª. José Elias Garcia, nº 226 - 2745 Queluz, acompanhado do parecer emitido 
pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, acerca da mudança das 
condutas da rede de distribuição de água que têm interferência com os lotes nºs 22, 27 e 28, 
da Urbanização situada no Vale da Cabrita, freguesia de Leiria, e respectivos custos.  

A Câmara analisou o assunto e deliberou solicitar u ma estimativa de 
custos aos Serviços Municipalizados de Águas e Sane amento e agendar o assunto 
para próxima reunião.  

** 

Nº 0017/10 PROCº INF. Nº 161/98 

De ANTÓNIO LOPES,  residente em S. Miguel, freguesia de Marrazes, referente 
ao pedido de viabilidade de loteamento de uma propriedade situada em S. Miguel, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta o parecer emitido 
pelos autores do Plano Pormenor Leiria Norte, delib erou, por unanimidade, informar o 
requerente que o Plano de Pormenor em causa não é a inda plenamente eficaz e, no 
caso de pretender apresentar uma operação de loteam ento nos termos da legislação 
em vigor, o acesso à propriedade far-se-à conforme se indica na planta anexa ao 
referido parecer (do qual deverá ser dado conhecime nto), atendendo a que o 
arruamento que irá servir vários lotes, se prolonga rá para além do terreno do 
requerente . 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

CONSTRUÇÃO DA NOVA BANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (9) T – 
425/95. 

Nº 0018/10 Pela firma A ENCOSTA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA ., e 
confirmado pela D.O.M. foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços 
respeitante aos Autos de Medição N.ºs 35, 36, 37 da obra supra, no valor total de 
473.007$00 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pela 
D.O.M. deliberou por unanimidade, aprovar e autoriz ar o pagamento do estudo de 
revisão de preços apresentado no valor total de 473 .007$00 + IVA. 

** 

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

Nº 0019/10 Presente uma informação da D.O.M. no sentido de ser aberto para a execução 
da obra em epígrafe um concurso por Ajuste Directo nos termos da alínea f) do N.º 2 do Art.º 
52º do Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, cujos trabalhos se estimam em 
4.150.000$00. 

A Câmara analisou o assunto e deliberou, por unanim idade, mandar abrir o 
respectivo concurso por ajuste directo para a reali zação dos trabalhos pretendidos 
nos termos propostos na informação acima referida. 

** 

CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS –  RECTIFICAÇÃO DE 
DELIBERAÇÕES. (9) T – 80/98. 

Nº 0020/10 Presente informação da COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS  de 
98/10/06, na qual refere que o relatório daquela comissão presente em reunião de 98/06/09, 
mencionou por lapso, que o valor da proposta do concorrente Manuel Gomes António, Lda. 
era de 147.298.877$00, quando na realidade o seu valor correcto é de 147.294.877$00. 

Face ao lapso detectado é necessário rectificarem-se as seguintes deliberações: 

1. Acta N.º 23 de 98/06/09, a folhas 1811-(44) onde se lê  “...Assim propõe-se ao dono da 
obra que a adjudicação da presente empreitada seja feita ao referido concorrente pelo 
valor global da sua proposta, no montante de 147.298.877$00 + IVA” deve ler-se  
“...propõe-se ao dono da obra que a adjudicação da presente empreitada seja feita ao 
referido concorrente pelo valor global da sua proposta, no montante de 147.294.877$00 
+ IVA”. 

2. Acta N.º 28, de 98/07/15, a folhas 2443-(66) onde se lê  “...Adjudicar definitivamente a 
obra supra ao concorrente Manuel Gomes António, Lda. pelo valor de 147.298.877$00 + 
IVA...”, deve ler-se “...Adjudicar definitivamente a obra supra ao concorrente Manuel 
Gomes António, Lda., pelo valor de 147.294.877$00 + IVA...” 

3. Acta N.º 31, de 98/08/26, a folhas 2835-(59), na minuta de contrato que foi presente à 
Câmara deve corrigir-se o valor mencionado de 147.298.877$00 + IVA, para 
147.294.877$00 + IVA, valor este a considerar conforme proposta condicionada de 04 
de Maio de 1998. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder às re ctificações das 
deliberações de 98/06/09 e 98/07/15 dos valores ali  mencionados de “...147.298 .877$00 
+ iva” para “...147.294 .877$00 + iva”, e que na minuta de contrato present e em reunião 
de 98/08/26, o valor a mencionar para efeitos de ce lebração do respectivo contrato é 
de 147.294.877$00 + iva 

** 
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PONTO NÚMERO SEIS 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RIO LIS NO TROÇO COMPREEN DIDO DO AÇUDE 
DO ARRABALDE E A PONTE DAS NECESSIDADES (BARREIROS) . (9) T – 192/98. 

Nº 0021/10 Na sequência do Concurso Limitado sem apresentação de candidaturas 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 com a informação de que o valor da 
proposta de mais baixo preço apresenta um valor consideravelmente superior em relação 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 tomou conhecimento, analisou o assunto e d eliberou, por 
unanimidade e de acordo com a informação constante do relatório da comissão de 
análise de propostas, exercer o direito de não adju dicação 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 proposta 
de mais baixo preço, oferecer um preço total consid eravelmente superior ao preço 
base do concurso. 

** 

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO RIO LENA NO TROÇO COMPREE NDIDO ENTRE 
CASAL MIL HOMENS (LIMITE DO CONCELHO E A PONTE DAS MESTRAS). (9) T – 
193/98. 

Nº 0022/10 Na sequência do Concurso Limitado sem apresentação de candidaturas 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 com a informação de que o valor da 
proposta de mais baixo preço apresenta um valor consideravelmente superior em relação 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 tomou conhecimento, analisou o assunto e d eliberou, por 
unanimidade, e de acordo com a informação constante  do relatório da comissão de 
análise de propostas, exercer o direito de não adju dicação 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 proposta 
de mais baixo preço, oferecer um preço total consid eravelmente superior ao preço 
base do concurso. 

** 

EXECUÇÃO DO SANEAMENTO PLUVIAL DA ENCOSTA POENTE DE  CASAL DOS MATOS – 
POUSOS.. (9) T – 93/98. 

Nº 0023/10 Na sequência do concurso público realizado e da audiência prévia dos interessados 
efectuada nos termos dos Art.ºs 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente 
o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma carta do Sr. Dr. Rui Mateus na 
qualidade de advogado do concorrente Sr. José Cerejo dos Santos, e, da resposta a essa carta pela 
Comissão de Análise de propostas. 

A Câmara face ao exposto na informação da Comissão de Análise de 
propostas, de 98/10/02, deliberou, por unanimidade,  indeferir a reclamação 
apresentada pelo sr. dr. Rui Mateus na qualidade de  advogado do sr. José Cerejo dos 
Santos. 

Mais deliberou, adjudicar definitivamente a obra su pra ao concorrente 
Civilvias – Construção e Vias, Lda., pelo valor de 20.097.950$00 + IVA, conforme o 
constante no relatório de 98.08.18, da comissão de análise de propostas. 
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PONTO NÚMERO SETE 

REMOÇÃO DE LIXO NA RUA DO MARCO GEODÉSICO, EM AZOIA  (1) C-41 

Nº 0024/10 Presente o processo referente ao assunto mencionado em epígrafe, do qual 
consta que o senhor Pedro Rodrigues Manso, embora notificado em 6.12.96 para proceder 
á retirada do lixo existente na Rua do Marco Geodésico, em Azoia ainda não o fez. 

A Câmara, considerando o tempo já decorrido sem que  o lixo tenha sido 
retirado, o mau aspecto do local e o foco de insalu bridade deliberou, por 
unanimidade , mandar notificar o Senhor Pedro Rodrigues Manso, d a intenção de 
ordenar aos respectivos serviços da Câmara Municipa l a remoção do lixo depositado 
já em 1996 junto á Rua do Marco Geodésico, em Azoia , debitando-lhe as despesas daí 
decorrentes. 

Mais deliberou, para efeitos dos Artigos 100º e 101 º do C.P.A. notificar o 
infractor do teor da presente deliberação. 

** 

PARTICIPAÇÃO NAS JORNADAS DE REDES EUROPEIAS DAS PR OFISSÕES DO 
PATRIMÓNIO (1) 11 

Nº 0025/10 Presente a carta do Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção 
Civil e Obras Públicas do Sul, informando da realização das Jornadas mencionadas em 
epígrafe a decorrer em Óbidos nos dias 22 e 23 de Outubro corrente. Do processo consta 
informação do Senhor Dr. José Ruivo manifestando interesse em estar presente nas 
jornadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a pa rticipação do Técnico 
Superior dos Assuntos Culturais Senhor Dr. José Rui vo, nas Jornadas de Redes 
Europeias das Profissões do Património, a realizar em Óbidos nos dias 22 e 23 de 
Outubro corrente. 

** 

INTERCÂMBIO CULTURAL - CONVITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA BRAVA 
(MADEIRA) (1) 1-2 

Nº 0026/10 Presente o ofício nº 2262/P.43, de 22 de Setembro findo, da Câmara Municipal 
de Ribeira Brava (Madeira), formulando convite para que a Câmara Municipal de Leiria se 
faça representar na visita de intercâmbio que a Sociedade Artística Musical Cortesense irá 
promover de 08 a 12 de Outubro à Banda Municipal de Ribeira Brava, deslocando-se à 
Madeira. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, fazer-se repre sentar pelo Vereador 
Senhor Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço no inter câmbio Cultural entre as duas 
Filarmónicas, durante a deslocação à Madeira de 08 a 12 de Outubro corrente. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

BALANCETE (2) 

Nº 0027/10 Presente o Balancete da Tesouraria relativo a 07 de Outubro de 1998, apresentando um 
total de disponibilidades de 122.057.158$00, sendo de operações orçamentais 92.905.669$00 e de 
operações de Tesouraria 29.151.489$00. 

A CÂMARA TOMOU CONHECIMENTO. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

PUBLICIDADE - ANULAÇÕES (3)24-16  

Nº 0028/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com os conhecimentos nºs 
17/97 e 6/98, no valor de 15.000$00, bem como a importância de 7.755$00 em dívida à 
boca do cofre, da firma Fozlusa - Soc. Representações, Lda , sita em Ponte da Pedra, 
freguesia de Regueira de Pontes, em virtude da mesma já não existir no local 

A câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÕES (3)24-16 

Nº 0029/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com o conhecimento nº 10/98, 
no valor de 3.795$00, bem como a importância de 3.878$00 em dívida à boca do cofre, da 
firma Jovipress - Edições Técnicas, Lda , sita em R. Dr. José Henriques Vareda, nº 51 - 1º 
B, freguesia de Leiria, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÕES  (3)24-16 

Nº 0030/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, no montante de 11633$00, em dívida à boca do cofre, 
da firma Coral - Comércio Exportação e Importação de Animais , Lda , sita na Av. Dr. 
Francisco Sá Carneiro, 261, Lt. 53, r/c, freguesia de Marrazes, em virtude da mesma já não 
existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÕES (3)24-16 

Nº 0031/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, no montante de 11633$00, em dívida à boca do cofre, 
da firma Joaquim António Silva, Lda , sita na R. D. Carlos I, freguesia de Marrazes, em 
virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ANULAÇÕES  (3)24-15 

Nº 0032/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com o conhecimento nº 140/98, 
no valor de 1.230$00, em nome de  Maria Fátima Pereira Costa , sita no Largo Alexandre 
Herculano, 19, freguesia de Leiria, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 
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OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA/PUBLICIDADE - ANULAÇÕES (3) 24-15/16 

Nº 0033/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, no montante de 36.300$00, na totalidade, em dívida à 
boca do cofre, da firma Snack Bar Restaurante A Loca , sita na R. D. José Alves Correia da 
Silva, 24, freguesia de Leiria, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE - ANULAÇÕES ( 3)24-15/16 

Nº 0034/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com o conhecimento nº 14/96, 
12/96, 28/97, 12/97, 28/98 e 3/98, no valor total de 47.463$00, bem como a importância de 
18.645$00 em dívida à boca do cofre, da firma Só Lareiras , sita em Quinta da Matinha, lote 
17, r/c, freguesia de Marrazes, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E PUBLICIDADE - ANULAÇÕES ( 3)24-15/16 

Nº 0035/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com o conhecimento nº 6/96, 
25/96, 8/97, 26/97, 35/98 e 9/98, no valor total de 72.638$00, bem como a importância de 
28.545$00 em dívida à boca do cofre, da firma 2+1 - Indústrias Hoteleiras, Lda , sita na R. 
Vale de Lobos, Guimarota, freguesia de Leiria, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÕES (3)24-16 

Nº 0036/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com o conhecimento nº 10/97 e 
12/98, no valor total de 15000$00, bem como a importância de 7.755$00 em dívida à boca 
do cofre, da firma Motovia - Comércio de Veículos, Lda , sita na R. Tenente Valadim, 67 A, 
bloco 3, freguesia de Leiria, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

PUBLICIDADE - ANULAÇÕES (3)24-16 

Nº 0037/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com o conhecimento nº 04/97 e 
04/98, no valor total de 15.000$00, bem como a importância de 7.755$00 em dívida à boca 
do cofre, da firma Tecnicon - Equipamentos Técnicos Construção, S.A. , sita na Av. 25 de 
Abril, Lt. 19 - 3º Esqº, freguesia de Leiria, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 
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PUBLICIDADE - ANULAÇÕES (3)24-16 

Nº 0038/10 Presente uma informação dos Serviços de Taxas e Licenças, referente à 
anulação de licença de publicidade, das certidões de dívida com o conhecimento nº 13/97 e 
13/98, no valor total de 15.000$00, bem como a importância de 7.755$00 em dívida à boca 
do cofre, da firma Ana Maria Rosina Piarali. , sita na R. Miguel Torga, Lt.1, 3º dtº freguesia 
de Leiria, em virtude da mesma já não existir no local 

A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a licen ça de publicidade, bem 
como a quantia em dívida. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 10/97  

Nº 0039/10 Presente o relatório e fundamentação relativo ao processo em epígrafe, cujo teor 
se transcreve: 

“Processo de Contra-Ordenação nº 10/97 
RELATÓRIO  
I. Identificação do Arguido 

No presente processo de contra-ordenação nº 10/97, é arguido Joaquim 
Vindeirinho Agrela, portador do bilhete de identidade nº 420546, emitido a 19/12/1987, por 
Lisboa, casado, cabeleireiro, filho de Manuel Agrela e Emília de Jesus Vindeirinho, natural 
da freguesia de Pousos, concelho de Leiria e residente no lugar de Andrinos, freguesia de 
Pousos, concelho de Leiria. 
II. Factos imputados 

No dia 8 de Janeiro de 1997, foi levantada ao arguido, pelos Serviços de 
Fiscalização da Câmara Municipal de Leiria, a participação nº 793, em virtude dos mesmos 
terem verificado que aquele procedia à ocupação de um barracão, sito em Andrinos, 
freguesia de Pousos, concelho de Leiria, ao qual se refere o Processo de Licenciamento de 
Obras Particulares nº 279/94, sem que para tanto possuísse a respectiva licença de 
utilização passada por esta Câmara Municipal. 

O facto imputado ao arguido é susceptível de integrar uma contra-ordenação 
prevista e punível nos termos da alínea c) do nº 1 e do nº 4 do artº 54º do Decreto-Lei nº 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de 
Setembro. 
III. Provas 
a) - Participação nº 793, de 08/01/1997, fls. 2 dos autos; 
b) - Auto de Declarações tomadas ao arguido a 11/03/1997, fls. 8 dos autos; 

Foi requerida a junção aos autos, como meio de prova, cópia dos seguintes 
documentos que integram o Processo de Licenciamento de Obras Particulares nº 279/94, 
em que é Requerente o ora arguido, a saber: 
• Doc. nº 1 - Memória Descritiva e Justificativa que integra o projecto de arquitectura 

apresentado pelo arguido; 
• Doc. nº 2 - Auto de Vistoria nº 24/95, de 18/01/1995; 
• Doc. nº 3 - Memória Descritiva e Justificativa que integra o projecto de arquitectura 

das alterações introduzidas ao projecto inicial; 
• Doc. nº 4 - Informação do Departamento de Obras, de 09/05/1996; 
• Doc. nº 5 - Deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua Reunião de 

17/05/1996; 
• Doc. nº 6 - Requerimento apresentado pelo arguido, a 23/05/1996; 
• Doc. nº 7 - Informação do Departamento de Obras, de 23/05/1996, 
• Doc. nº 8 - Deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua Reunião de 

24/05/1996; 
• Doc. nº 9 - Pedido de licença de utilização requerido pelo arguido em 14/03/1997; 
• Doc. nº 10 - Informação dos Serviços de Fiscalização, de 24/04/1997 e do 

Departamento de Obras, de 28/04/1997; 
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• Doc. nº 11 - Ofício da Câmara Municipal de Leiria nº 008423, de 12/05/1997 e 
respectivo Aviso de Recepção; 

• Doc. nº 12 - Informação do Departamento de Obras, 22/12/1997; 
• Doc. nº 13 - Deliberação da Câmara Municipal de Leiria, tomada em sua Reunião de 

21/01/1998; 
• Doc. nº 14 - Mandado de Notificação, de 02/02/1998, dirigido ao arguido. 

Relativamente aos factos constantes da participação nº 793, (fls. 2 dos autos), 
alegou o arguido em Auto de Declarações ter cedido gratuitamente a cave do barracão que 
possuí no lugar de Andrinos, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, ao seu genro, para 
que este pudesse aí montar uma pequena indústria de serralharia de alumínios, uma vez 
que o mesmo tinha ficado desempregado de uma fábrica do mesmo ramo e não tinha outro 
modo de subsistência. 

O arguido alegou também que estava nesse momento a proceder à mudança do 
fim da licença de utilização que possuía para a referida cave. 
FUNDAMENTAÇÃO  
IV. Factos provados 

Ponderado o conteúdo da Participação nº 793 dos Serviços de Fiscalização da 
Câmara Municipal de Leiria, o alegado pelo arguido em Auto de Declarações e os 
documentos constantes do Processo de Obras Particulares nº 279/94, que corre nesta 
Câmara Municipal e em que é requerente o ora arguido e cuja junção aos autos por cópia foi 
requerida, consideram-se provados os seguintes factos. 
a) O barracão a que se refere a Participação nº 793, (fls. 2) trata-se de um armazém 
composto por cave e rés-do-chão, destinando-se a primeira à recolha de produtos e alfaias 
agrícolas e adega e o segundo ao armazenamento de perfis de alumínio termolacado 
(acabado) e seus respectivos acessórios de montagem, conforme consta da memória 
descritiva que integra o projecto de arquitectura, fls. 11 e 12. 
b) Tal armazém não possui licença de utilização para o fim indicado na memória descritiva, 
atento o Auto de Vistoria nº 24/95 lavrado para efeitos de emissão de licença de utilização, a 
18/01/1995, onde se pode ler que o referido armazém não reúne condições para que lhe 
seja concedida a licença de utilização, fls. 13. 
c) O arguido pretendia instalar na cave do armazém uma pequena oficina para montagem 
de perfis de alumínio termolacado (acabado), para portas e janelas, pretensão esta que a 
Câmara Municipal, teve intenção de indeferir, com base na informação do Departamento de 
Obras, pelo que o arguido voltou a informar a Câmara Municipal, que a cave do armazém 
seria para os fins inicialmente referidos, ou seja, para arrumos de utensílios agrícolas e 
adega, fls. 14, 15, 16 e 17. 
d) A emissão da licença de utilização para o armazém, requerida pelo arguido, a 
14/03/1997, apesar das posteriores alterações nele introduzidas terem sido aprovadas por 
deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião de 24/05/1996, tornou-se inviável, 
uma vez que o mesmo estava a dar uma utilização à cave, diferente da que havia sido 
licenciada, fls. 18, 19, 20, 21 e 21 v.º. 
e) O arguido foi informado da inviabilidade da emissão da licença de utilização para o 
armazém em causa, através do ofício da Câmara Municipal nº 008423, de 12/05/97, fls. 22 e 
23. 
f) A 21/01/1998, a Câmara Municipal de Leiria em sua reunião concordando com a 
informação pelo Departamento de Obras de 22/12/97, deliberou notificar o arguido para no 
prazo de trinta dias cessar a actividade que se encontra em funcionamento, fls. 24 e 25. O 
arguido tomou conhecimento do referido mandado de notificação a 19 de Fevereiro de 1995, 
fls. 26 v.º. 
V. Subsunção dos factos ao Direito 

Atentos os factos que ficaram provados, considero que o arguido não possui 
nem nunca possuiu a licença de utilização do armazém que construiu no lugar de Andrinos, 
freguesia de Pousos, concelho de Leiria. 

Com efeito, concluída a sua obra e requerida a licença de utilização, este veria o 
seu pedido ser indeferido, conforme Auto de Vistoria nº 24/95. 

Por outro lado, quando pretendeu introduzir no armazém algumas alterações 
com vista a instalar na sua cave, uma pequena oficina para montagem de perfis de alumínio 
termolacado (acabado) para portas e janelas, acabou por ver a sua pretensão rejeitada, o 
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que o levou a reformular a mesma e a voltar a requerer a licença de utilização para o uso 
previsto no alvará de licença de construção e indicado na memória descritiva e justificativa 
que instruiu o seu pedido inicial de licenciamento. 

Contudo, tal pedido de licença de utilização viria a ser-lhe inviabilizado pelo facto 
de então, estar já a ocupar o referido armazém com uma serralharia de alumínios, 
actividade esta, que foi obrigado a cessar no prazo de trinta dias. 

Assim, verifica-se que o arguido procedeu à ocupação do armazém em questão, 
sem que para tanto possuísse a respectiva licença de utilização passada por esta Câmara 
Municipal. 

Tal facto constitui um ilícito de natureza contra-ordenacional previsto e punido 
nos termos da alínea c) do nº 1 e do nº 4 do artº 54º do Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 29/92, de 5 de Setembro, a que 
corresponde uma coima graduada de 100.000$ a 10.000.000$. 
VI. Determinação do montante da coima 

Não foram trazidos aos autos elementos que permitam avaliar a situação 
económica do arguido e o benefício económico que este retirou com a prática de tal contra-
ordenação. 

Dos factos provados nos autos conclui-se que o arguido sabia que não podia 
ocupar o armazém que construiu com a actividade que nele vem desenvolvendo, pois 
quando pretendeu alterar a cave do mesmo com tal intenção, viu a sua pretensão ser 
objecto de uma proposta de indeferimento por parte da Câmara Municipal. 

No entanto, apesar de ter consciência de que com a conduta que resolveu 
empreender estaria a praticar um facto legalmente sancionável, mesmo assim, decidiu levar 
por diante a sua pretensão. Tal conduta praticada pelo arguido configura assim o dolo 
necessário, (cfr. nº 2 do artº 14º do Código Penal). 

Deste modo, quanto ao montante da coima a aplicar, deverá ser tido em conta a 
gravidade da infracção praticada pelo arguido e o seu grau de culpa.” 

A Câmara concordando com o teor do relatório e fund amentação do 
processo de contra-ordenação nº 10/97 deliberou, po r unanimidade, que os mesmos 
passassem a fazer parte integrante da sua decisão. 
Mais deliberou, nos termos do disposto no nº 10 do artº 54º do dl. Nº 445/91, de 20/11, 
alterado pela lei nº 29/92, de 05/09 e pelo dl. Nº 250/94, 15/10, aplicar ao arguido 
Joaquim Vindeirinho Agrela, uma coima no valor de 1 00.000$, (cem mil escudos), 
acrescida das respectivas custas, no valor de 7.000 $ (sete mil escudos), cujo 
pagamento é da sua responsabilidade. 
Deliberou, ainda, advertir o arguido que nos termos  do nº 2 e do nº 3 do artº 58º do dl 
nº 433/82, de 27/10, alterado pelo dl nº 244/95, de  14/09, esta condenação tornar-se-á 
definitiva e exequível se não for judicialmente imp ugnada no prazo de vinte dias a 
contar da data da notificação nos termos do artº 59 º do mesmo diploma legal. 
O pagamento da coima e custas do processo, neste ca so, deverá efectuar-se na 
tesouraria da Câmara Municipal de Leiria , no prazo  máximo de dez dias 
subsequentes àqueles vinte dias, mediante guia a so licitar na secção de taxas e 
licenças do mesmo município. 
Se for interposto recurso o tribunal competente pod e decidir mediante audiência ou, 
caso o arguido e o ministério público não se oponha m, mediante simples despacho. 
No caso de ser impossível ao arguido efectuar o pag amento dentro do prazo referido, 
deverá tal facto ser comunicado à Câmara Municipal de Leiria , por escrito, no mesmo 
prazo, indicando fundamento para o disposto nos nºs  4 a 6 do artº 88º do mesmo 
diploma. 

Deliberou por último que fosse extraído verbete e n otificado o arguido 
desta decisão, cumprindo-se o disposto no artº 46º e 47º do dl. Nº 433/82, de 27/10, 
alterado pelo dl nº 244/95, de 14/09, através de ca rta registada com aviso de recepção. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

PROGRAMAS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS/FORMULÁRIOS DE CAN DIDATURA, NOS 
TERMOS DA PORTARIA Nº 268/97, DE 98-04-18, COM AS A LTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELAS PORTARIAS NºS 1271/97, DE 98-12- 26 E 814/98, DE 98-09-24 
(4) 39-7 

Nº 0040/10 Presentes os formulários de candidaturas, programas de estágios e curriculum 
vitae dos orientadores, referentes aos estágios para um Licenciado em Sociologia - nível V e 
um Licenciado em Engenharia do Ambiente - nível V, e um Licenciado em Engenharia 
Geológica - nível Va remeter ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de Leiria. 

A Câmara, tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

VERBA DELEGAÇÃO ESCOLAR 

Nº 0041/10 Propõe-se a alteração da cláusula Primeira do Protocolo entre a C.M.L. e a 
Delegação Escolar de Leiria, para fazer face ao aumento das despesas com as pequenas 
reparações nas escolas do concelho, no valor de 9.000$00/Sala. 

A Câmara Municipal de Leiria deliberou fixar o mont ante de 300.000$00 a 
transferir mensalmente para a Delegação Escolar nos  termos da Cláusula Segunda do 
referido Protocolo. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES - ESCOLA EB 2,3 DR. CORREIA M ATEUS - CIRCUITO 
ESPECIAL Nº 33 (8) 15-3 

Nº 0042/10 Presente o processo em epígrafe, acompanhado das Actas da Comissão de 
Abertura e Análise de Propostas apresentadas no concurso limitado realizado para o 
transporte de Alunos durante o ano lectivo 1998/99. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o proposto no 
relatório da Comissão de Análise, deliberou, por un animidade, adjudicar o circuito 
especial nº 33 ao concorrente Ramiro Jesus Simões, pelo valor de 2.500$00/Dia. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES - ESCOLA EB 2,3 DE MACEIRA - CIRCUITO ESPECIAL 
Nº 18 (8) 

Nº 0043/10 Presente uma carta do Transportador João Bento Ribeiro, informando que para 
incluir mais um aluno no Circuito Especial Nº 18 necessita de fazer mais quilómetros, pelo 
que o preço, a partir de 01/10/98, passará a ser de 1.300$00/Dia. 

A Câmara depois de analisado o assunto, deliberou, por unanimidade, 
concordar com a proposta apresentada (1.300$00/Dia) , com efeitos a partir de 1 de 
Outubro/98. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A FU NDAÇÃO MÁRIO 
SOARES 

Nº 0044/10 Presente o Protocolo em vigor entre a C.M.L. e a Fundação Mário Soares para 
apreciação e eventual renegociação. 
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Analisado o assunto a Câmara delibera mandatar a Sr ª. Presidente para 
conduzir as negociações com a Fundação, considerand o como base negocial a 
manutenção do valor a transferir e a retirada da fu ncionária que assegura o 
funcionamento da Biblioteca da Fundação. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

ACTUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO CML/CENTRO SOCIAL PAROQUI AL PAULO VI 

Nº 0045/10 Presente o ofício do CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI  datado de 
98.09.16., propondo uma alteração para o aumento de horas de utilização do seu pavilhão 
disponíveis, de acordo com o protocolo existente, para um total de 23 horas semanais, bem 
como uma solicitação para a actualização do valor mensal devido por esta utilização de 
185.215$00, para 200.000$00, conforma cláusula 4ª. Do Protocolo celebrado em 
01.11.1994. 

A Câmara, tomou conhecimento da actualização do val or devido, no 
próximo ano, pela ocupação do pavilhão sito na rua Paulo VI em Leiria e deliberou, 
por unanimidade, aprovar o aumento de 185.215$00, p ara 200.000$00. 

A partir do presente mês de Outubro de 1998 

** 

PROGRAMA DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

Nº 0046/10 A Câmara, de acordo com a alínea i) do n º 1 do artº. 51º do Decreto-Lei nº 
100/84, de 29 de Março, com as alterações introduzi das pela Lei nº 18/91, de 12 de 
Junho delibera aprovar, por maioria, o Programa de Apoio ao Associativismo 
Desportivo (PAAD), entrando este Programa em vigor a partir da época desportiva de 
1999/2000. 

Relativamente à gestão e manutenção de instalações desportivas próprias, 
aquisição de viaturas, construção e beneficiação de  infraestruturas desportivas no 
apoio a clubes com actividade desportiva de âmbito recreativo, a Câmara Municipal 
aplicará os critérios definidos no PAAD já na prese nte época desportiva, que teve 
inicio em Agosto. O recurso a esta metodologia fica  a dever-se ao facto dos actuais 
“Critérios Para Atribuição de Subsídios ao Associat ivismo Desportivo” não terem um 
método objectivo para atribuição de subsídios. 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista abstiv eram-se e 
apresentaram a seguinte Justificação de Voto: 

“Os Vereadores Socialistas congratulam-se pela aceitação por parte do Senhor 
Vereador do Desporto da maior parte das sugestões e críticas do Conselho Municipal da 
Juventude e da Comissão das Opções Estratégicas bem como dos subscritores desta 
justificação de voto. 

Contudo o Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo releva alguma 
debilidade nalguns tipo de apoio designadamente em relação aos bens de investimento. 

Por outro lado não foram fornecidos elementos rigorosos acerca da 
quantificação de tais apoios nem do seu reflexo do Orçamento e Plano de Actividades 
Camarárias. Prevê-se ainda que se criem desequilíbrios no apoio às Associações 
Candidatas. Por estas razões abstivemo-nos nesta votação.” 

** 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

PATRIMÓNIO CONCELHIO - FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE CULTURA 

Nº 0047/10 Presente a seguinte Proposta de Recomendação dos Senhores Vereadores do  
Partido Socialista : 

“Atendendo à nova extensão do Instituto Português de arqueologia, em Torres 
Novas, que actua sobre o Concelho de Leiria; 

Atendendo ao trabalho mais intensivo que esta extensão quer realizar e ao 
pedido que já fez a esta Câmara; 

Atendendo à continuada construção, neste Concelho, em zonas sensíveis do 
ponto de vista arqueológico; 

Atendendo ao interesse em aproveitar e valorizar o trabalho e capacidades do 
Técnico Arqueólogo desta Câmara; 

Atendendo a que vai ser aberto concurso para Técnico Superior de Assuntos 
Culturais, propomos: 

1- Que no trabalho da Divisão de Cultura seja dada prioridade à actualização 
da carta arqueológica do Concelho, logo que entre em funções o novo 
Técnico Superior; 

2- Que após essa actualização e nos procedimentos a ter sempre que se 
apresente um projecto de construção em zona sensível, que se sujeite ao 
parecer prévio do Técnico Arqueólogo.” 

A Câmara, analisado o assunto delibera aprovar a pr oposta de 
recomendação e dar-lhe sequência assim que todos os  requisitos nela contidos 
estejam preenchidos. 

** 
GEMINAÇÕES 

Nº 0048/10 A Comissão de Geminações está a pensar realizar neste final do milénio um 
encontro no âmbito cultural, económico, desportivo, etc., com todas as cidades geminadas 
com Leiria. 

A Câmara delibera criar uma Comissão Executiva, a s er coordenada pela 
Comissão Municipal de Geminações para organizar o e ncontro. Constituirão esta 
comissão elementos a indicar pelo executivo. 

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

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

- Procº. Inf. Nº 115/98, de Alcides Vitorino Lázaro  
- Acordo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Instituto da Água, 

a Direcção Regional do Ambiente do Centro e a Câmar a Municipal de 
Leiria 

- Reconstrução do Muro de Alcobaça (T 153/98) 
- Processo de Inquérito 
- Pedido de Publicidade - Aniversário do “Região de  Leiria”/Guia do 

Empresário 
- Gabinete de Promoção Turística de Monte Real - Pr oreal -  
- Relatório do Centro Internacional Júnior de Ténis  
- Grupo Desportivo e Recreativo do Casal Novo 
- Rectificação - Estudo de Concepção/fornecimento e  instalação do 

Sistema da Rede de Cablagem Estruturada para utiliz ação dos Meios 
Informáticos instalada na Câmara 

- Pessoal - Praia do Pedrogão proposta para renovaç ão de contratos de 
trabalho a termo certo 
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Nº 0049/10 PROCº. INF. Nº 115/98 

De ALCIDES VITORINO LAZARO , residente na Rua de Leiria, referente ao 
pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um anexo para garagem, 
junto à sua moradia, situada no local já referido, acompanhado de uma informação prestada 
pelo Gabinete de Reabilitação Urbana de Leiria, que a seguir se Transcreve: 

“Apesar de a proposta dotar a moradia com um lugar de estacionamento, 
verificou-se em ida ao local a existência de 2 janelas da moradia que iriam ficar 
comprometidas com a (re) construção do anexo. Por falta de elementos apresentados não 
se esclarece devidamente esta questão, e é posto em causa o cumprimento do R.G.E.U., 
artigos 73º e 75º (iluminação dos compartimentos de habitação). 

Para melhor apreciação deverá o requerente esclarecer quais ao Processos de 
Obras que levaram ao licenciamento do edifício e anexo, bem como apresentar 
levantamento correcto do existente, em desenhos a escala apropriada. 

Pelos motivos supra expostos julga-se de revogar o deferimento, com base 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.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
acima transcrita, deliberou, por unanimidade: 

1º Revogar a deliberação tomada sobre o assunto, em  sua reunião de 
12/08/98, ao abrigo do nº 1 do artigo 141º do Decre to-Lei nº 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 6 /96, de 31 de Janeiro; 

2º Indeferir a pretensão ao abrigo da alínea b) do nº 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei nº 445/91, de 20 de Novembro, com a red acção dada pelo Decreto-Lei nº 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos acima expos tos. 

** 

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 0050/10 Presente a informação da DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E DIVISÃO DO 
AMBIENTE , datado de 7 de Outubro de 1998, sobre o assunto em epígrafe 

“Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-nos informar o seguinte: 
Considerando os concursos realizados no âmbito do referido acordo; 
Considerando a anulação daqueles concursos pelos motivos referidos pela 

Comissão de Análise de Propostas; 
Considerando que os preços base dos concursos foram estimados com base em 

valores fornecidos pela Direcção Regional do Ambiente do Centro (DRAC), referentes ao 
mesmo tipo de obras adjudicadas, em 1997, por aquela entidade. 

Considerando que o Programa de Trabalhos a executar e Caderno de Encargos 
foram baseados em elementos fornecidos pela DRAC. 

Considerando a urgência da execução das empreitadas em causa dada a 
necessidade dos trabalhos terem de estar concluídos, conforme o estipulado no Acordo, até 
31 de Dezembro do corrente ano. 

Considerando que no rio Lena, à excepção do troço a juzante da IC2, é 
competência dos proprietários ou possuidores de parcelas de leitos e margens proceder à 
sua regular limpeza e desobstrução, mantendo-as em bom estado de conservação; 

Considerando o carácter de urgência dos trabalhos face ao estado das margens 
ribeirinhas, á multiplicidade de obstáculos á passagem das águas (e respectiva redução da 
secção de vazão daquelas linhas de água) e á proximidade da época das chuvas. 

Considerando que o Acordo de Colaboração citado em epígrafe não determina a 
obrigatoriedade em proceder-se á abertura de concurso. 

Considerando que as áreas a intervencionar estão inseridas, na sua totalidade, 
no Perímetro de Rega. 
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Considerando que a Associação de Regantes do Vale do Lis, pelas 
competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto Regulamentar nº 84/82 de 4 de 
Novembro, procede regularmente á execução deste tipo de trabalhos. 

Considerando que a Associação de Regantes poderá disponibilizar máquinas 
especializadas e pessoal para a realização dos trabalhos em questão, mediante o 
pagamento das devidas despesas (inferiores aos preços médios do mercado uma vez que a 
Câmara é sócia daquela Associação), nomeadamente uma máquina giratória “Pristma”, uma 
retroescavadora, um tractor com reboque, uma motoserra, os respectivos operadores e mais 
três operários; 

Considerando o estipulado no artigo 4º, referente ás atribuições de 
competências da Associação de Regantes, nomeadamente nas suas alíneas b) e d), do 
Decreto Regulamentar nº 84/82 de 4 de Novembro. 

Face ao exposto propõe-se que seja realizado um ajuste directo, nos termos do 
nº 1 do artigo 37º tendo em conta o previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 36º do Decreto-Lei 
nº 55/95 de 29 de Março, para execução dos trabalhos descritos em anexo que abrangem 
as seguintes áreas: 

Rio Lis: Troço compreendido entre o Açude do Arrabalde e a Ponte das 
Necessidades, numa extensão de 12 Km (6 Km x 2 margens); 

Rio Lena: Troço compreendido entre o açude de Porto Moniz e a confluência 
com o rio Lis numa extensão de 2,120 Km (1,06 Km x 2 margens);.” 

Na sequência da anulação dos concursos abertos pela  Câmara Municipal 
de Leiria de acordo com a deliberação de 98.10.07, para limpeza dos rios Lis e Lena, é 
necessário, devido á proximidade da época das chuva s, adjudicar com urgência estes 
serviços de limpeza. Para o efeito contactou-se a A ssociação de Regantes do Vale do 
Lis, de que a Câmara é sócia, dado que esta entidad e regularmente procede a este 
tipo de trabalhos e dado que toda a área a interven cionar se situa dentro do Perímetro 
de Rega do Vale do Lis. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera que se adjud ique os serviços em 
questão à Associação de Regantes do Vale do Lis, po r ajuste directo, nos termos do 
nº 1 do artigo 37º tendo em conta o previsto na alí nea c) do nº 1 do artigo 36º do 
Decreto-Lei nº 55/95 de 29 de Março  

** 

RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ALCOBAÇA (9) T 153/98 

Nº 0051/10 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas das Comissões de Abertura e Análise de Propostas com o resultado do concurso 
realizado para a execução da obra supra. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de Propostas, deli berou, por unanimidade, anular o 
concurso por a proposta de mais baixo preço apresen tar um valor 51% acima do valor 
estimado para esta empreitada de acordo com a alíne a b) do nº 1 do artigo 99º, do 
Decreto-Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro. 

** 

PROCESSO DE INQUÉRITO 

Nº 0052/10 Presente o ofício nº 15618 da C.M.O.P.P., solicitando um pedido de 
esclarecimento sobre o licenciamento de duas obras particulares, uma no valor de 180.000 
contos e a outra de 147.250 contos à firma Construções Silva e Franco, Ldª., titulares do 
Alvará nº 53/45 - ICC, emitido pelo C.M.O.P.P. e válido até 31 de Dezembro de 1998, uma 
vez que esta empresa ainda não se encontra habilitada para obras deste montante. 
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Presente também informação da Chefe de Secção da Secretaria de Apoio ao 
Departamento de Obras Particulares datada de 98.10.07. sobre o assunto. 

A Câmara analisou o assunto e delibera instaurar um  processo de inquérito 
aos serviços (Administrativos) do Departamento de O bras Particulares, nomear 
instrutor a Drª. Maria Leonor Correira, Técnica Sup erior Estagiária e notificar do teor 
desta deliberação o Conselho de Mercados de Obras P úblicas e Particulares. 

** 

PEDIDO DE PUBLICIDADE - ANIVERSÁRIO DO “REGIÃO DE L EIRIA”/GUIA DO 
EMPRESÁRIO (1) L-55 

Nº 0053/10 Presente correspondência do Jornal “REGIÃO DE LEIRIA”, a informar que vai 
editar em 18 de Outubro, uma edição especial com o título “Guia do Empresário” 
comemorativa do 63º  aniversário do Jornal e anexando a respectiva tabela de preços, 
solicita a inserção de publicidade naquela edição. 

A Câmara aprovou por unanimidade, mandar inserir pu blicidade no valor 
de 85.000$00 + IVA, correspondente a 1 rodapé, na e dição especial “Guia do 
Empresário” a editar pelo 63º Aniversário do “Regiã o de Leiria”. 

** 

GABINETE DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MONTE REAL - PROR EAL 

Nº 0054/10 O Gabinete de Promoção Turística de Monte Real - PROR EAL  desenvolve 
um conjunto de importantes acontecimentos culturais e recreativos que animam e 
promovem Monte Real enquanto estância turístico-termal. 

A Câmara, tendo isso em consideração, delibera atri buir um subsídio de 
1.000.000$00. 

** 

RELATÓRIO DO CENTRO INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRI A 

Nº 0055/10 Presente relatório do IV Torneio Internacional Júnior de Leiria organizado pelo 
CENTRO INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA . 

A Câmara tomou conhecimento e, nos termos da delibe ração de 98.07.29., 
delibera proceder ao pagamento do subsídio então at ribuído. 

** 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CASAL NOVO (1) 48 

Nº 0056/10 Presente carta do GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CASAL NOVO , 
Monte Redondo, a solicitar a atribuição de uma comparticipação financeira para poderem 
suportar os encargos com o estabelecimento do ramal de energia eléctrica para a sua sede. 

Analisado o assunto a Câmara, considerando tratar-s e de um 
cofinanciamento para investimento em infraestrutura s de grande relevância social, 
delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de Esc: 303.113$00 para 
comparticipação pelo estabelecimento do ramal de en ergia eléctrica, de acordo com o 
orçamento da CENEL que também foi presente a reuniã o. 

** 
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RECTIFICAÇÃO - ESTUDO DE CONCEPÇÃO/FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO DO 
SISTEMA DA REDE DE CABLAGEM ESTRUTURADA PARA UTILIZ AÇÃO DOS MEIOS 
INFORMÁTICOS INSTALADOS NA CÂMARA 

Nº 0057/10 Pela deliberação de 98.09.09. sobre “ESTUDO DE 
CONCEPÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA R EDE DE 
CABLAGEM ESTRUTURADA PARA UTILIZAÇÃO DOS MEIOS INFO RMÁTICOS 
INSTALADOS NA CÂMARA” , a Câmara aprovou trabalhos a mais com o valor de 
3.356.060$00 + IVA. 

Verificou-se posteriormente que as quantidades propostas eram superiores às 
necessidades. Assim, após correcção das quantidades, os trabalhos a mais perfazem o 
valor de 2.270.660$00 + IVA, propondo-se, por isso, a rectificação da anterior deliberação. 

A Câmara tomou conhecimento e analisado o assunto d eliberou, por 
unanimidade, aprovar a rectificação da deliberação de 98.09.09., passando o valor dos 
trabalhos a mais a ser de Esc: 2.270.660$00, acresc idos de IVA. 

** 

PESSOAL - PRAIA DO PEDROGÃO PROPOSTA PARA RENOVAÇÃO  DE CONTRATOS 
DE TRABALHO A TERMO CERTO (4) 

Nº 0058/10 Presente uma Proposta do senhor Director do Departamento de Administração 
Geral, referindo a necessidade de renovação de contratos de trabalho e termo certo, devido 
ao rasto de crude que também atingiu a Praia do Pedrogão. 

A Câmara, considerando a proposta acima referida, d eliberou, por 
unanimidade, renovar os contratos de Trabalho a Ter mo certo, por 30 dias, ao abrigo 
do nº 1 do artº 20º, do Decreto-Lei Nº 427/89, de 7  de Dezembro, na redacção que lhe 
foi dada pelo Decreto-Lei Nº 407/91, de 17 de Outub ro e lei Nº 19/92, de 13 de Agosto, 
das Auxiliares de Serviços Gerais: 

- Laurinda Maria Gomes Domingues Coelho; Leonilde C ruz da Silva 
Domingues Henriques; Lúcia da Silva Pereira Pedrosa ; Maria Emília Rodrigues Ribeiro 
Carvalheiro; Maria de Fátima da Silva Fernandes Pas coal; Maria Madalena Moital 
Coelho Vieira; Maria da Silva Vieira Silvério; Sand ra Paula Rodrigues Ribeiro Pereira. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, 
eram dezanove horas e trinta 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 sete 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 

_______________________________________ 
 


