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Acta n.º 30 
Aos treze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quatro, 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: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES:  DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Sérgio Silva, Director do 
Departamento de Administração Geral. 

** 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva, ausentou-se eram 
dezassete horas e vinte minutos, estando a reunião na discussão e votação da deliberação 
N.º 1268/04. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares e 
por parte do Departamento de Obras Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICUL ARES: 

1038/96 JOSÉ CARLOS ALMEIDA LIGEIRO 

983/99  SÃO MACÁRIO – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LD.ª 

327/01  BASCOL II – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S.A 

599/01  ADRIANO D’ASCENÇÃO ANTÓNIO 

377/02  PEREIRA & CARDOSO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

1138/02 GOMES & HENRIQUES, LD.ª 

58/03  JOSÉ DE SOUSA LOPES 

196/04  NUNO FERNANDO FERREIRA MONTEIRO BAGAGEM 

249/04  LEIRILIS – ACESSÓRIOS E PEÇAS P/AUTOMÓVEIS, LD.ª 

605/04  CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LD.ª 

806/04  JOSÉ MANUEL DA SILVA BAPTISTA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS INF. DE OBRAS PARTICULARES: 

68/03 CÉLIA MARIA DUARTE DA SILVA COSTA 

69/03 CÉLIA MARIA DUARTE DA SILVA COSTA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO PART. DE OBRAS PARTICULARES: 

417/03 MATILDE DIAS RAMOS 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS VIST. DE OBRAS PARTICULARES: 

15/04 MARIA DE LURDES PEREIRA ANDRÉ RIBEIRO 

17/04 MARIA ISABEL BATISTA NOGUEIRA 

PONTO NÚMERO CINCO 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T.96/2004 TRABALHOS COMPLEMENTARES NA PONTE SOBRE O RIO LIS – 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 
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- APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CARREIRA 

- APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTES 

- DESAFECTAÇÃO DE TERRENO DA REN PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DA REDE DE DRENAGEM DE PORTO CARRO, MACEIRA 

PONTO NÚMERO OITO 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – NUNO MIGUEL 
PEREIRA RUSSO (ENT. 23529/04) 

- PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO – ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS 
CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PATROCÍNIOS PROJECTOS DE ANIMAÇÃO PEDAGÓGICA 2004 

- FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AUTÁRQUICAS EM REGIME DE ACUMULAÇÃO COM O 
DESEMPENHO NÃO REMUNERADO DE OUTRAS FUNÇÕES POR PARTE DA 
SENHORA VEREADORA DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

- PROTOCOLO COM A SECIL MARTINGANÇA 

- APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PARECER SOBRE UTILIZAÇÃO DE LOTE NA ZICOFA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E O NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA 
ASSOCIAÇÃO  PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL 

- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PAULO VI – 
LAR DE SANTA ISABEL 

- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A “CERCILEI – COOPERATIVA DE ENSINO E 
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE LEIRIA C.R.L.” 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROJECTO DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – APRESENTAÇÃO 
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PONTO NÚMERO TREZE 

- SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE – ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO 

- DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO 
MUNICÍPIO, DO TERRENO DESTINADO À CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE 
SUPERFÍCIE EM SUBSOLO, PARA A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 
PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS 
LIGEIRAS, NO LARGO DA FONTE LUMINOSA – CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE 
PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 1999 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E 
DAS RESPECTIVAS TAXAS E COMPENSAÇÕES 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE QUENTE 

** 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1253/04 O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , manifestou desagrado por mais uma 
vez a Ordem de Trabalhos da reunião de Câmara ter sido distribuída sem a respectiva 
documentação para consulta. 

Solicitou o comprimento da Lei, nomeadamente e Estatuto do Direito à Oposição 
e a Lei das Autarquias Locais, onde se encontra expresso que a documentação para 
consulta deve ser entregue, pelo menos, com a antecedência de dois dias úteis. 

Dada a frequência com que esta situação se repete, referiu que não têm sido 
tomadas em consideração quer os requerimentos escritos quer a exposição verbal que tem 
efectuado, com prejuízo na preparação das reuniões e dificuldade no trabalho da oposição, 
ao ignorar o que se vai tratar na reunião da Câmara. 

Contudo, realçou o papel da Sr.ª Presidente, que não raras vezes, retira o 
assunto e adia o seu debate para a semana seguinte, mas que esta devia ser a excepção e 
não a regra. 

Deixou expressa mais uma vez esta recomendação, na certeza porém de que é 
possível e desejável corresponder a ela e cumprir a Lei, o que sé abona os serviços da 
Câmara. 

A Senhora Presidente , informou que não vê inconveniente que algum assunto 
de mais importância seja apresentado para discussão e votação na semana seguinte. 

Na sua opinião é uma questão de formalismo, porque sempre que se verificam 
assuntos em que não exista tempo para a sua análise, são só apresentados e retirados para 
a sua votação na semana seguinte. Por vezes surgem contratempos, que obrigam a que 
não seja possível a sua apresentação em tempo útil. 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva , chamou a atenção para a Rotunda 
nos Marrazes (que tem os Bombeiros) que não tem água, o que lhe retira todo o significado 
e dá um aspecto horrível. 
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A Senhora Vereador Dra. Neusa Magalhães , concordou, informando que ainda 
não há ligação de água, o que está a ser resolvido com os SMAS. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1254/04 PROC.º N.º 1038/96 - (fl. - 283) 

De JOSÉ CARLOS ALMEIDA LIGEIRO, residente na Rua José Diogo Oliveira 
Júnior, n.º 22 – Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização de alterações de um 
edifício destinado a lar de idosos, situado em Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização das alterações do ed ifício acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 

** 

N.º 1255/04 PROC.º N.º 983/99 - (fl. – 497) 

De SÃO MACÁRIO – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTIC OS, 
LDA, com sede em Além do Rio – Castro Daire, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da reconstrução de 
um moinho para adaptação a habitação, situado em Quinta do Rei, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização da reconstrução do m oinho acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com indicado no parecer da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (do qual deverá ser dado conhecimento ao 
requerente), devendo a edificação situar-se no loca l da anteriormente existente, 
cumprir com o projecto inicialmente aprovado, não p odendo aceitar-se qualquer 
aumento de área para além da já aprovada e licencia da; 

2.º cumprir com o indicado no parecer da Cenel (do qual deverá ser dado 
conhecimento / folha 141); 

3.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial relativamente 
à propriedade em causa, válida e actualizada; 

4.º deverá limitar-se às infra-estruturas existente s; 
5.º apresentar projectos devidamente rectificados ( especialidades) no 

prazo de 6 meses, tendo em conta as novas caracterí sticas da edificação. 
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** 

N.º 1256/04 PROC.º N.º 327/01 - (fl. - 1771) 

De BASCOL II - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA , S.A., com sede na Rua dos 
Ratinhos – Torre de Vilela - Coimbra, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um conjunto de edifícios 
habitacionais e comerciais, situados na Avenida Adelino Amaro da Costa, Lote 21, freguesia 
de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da alteração do conjunto de edifíci os acima referidos, devendo 
apresentar projectos de especialidade no prazo de 6  meses.  

** 

N.º 1257/04 PROC.º N.º 599/01 - (fl. - 338) 

De ADRIANO DE ASCENSÃO ANTÓNIO, residente na Rua do Barro da Ponte, 
n.º 130 – Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um bloco 
habitacional, situado em A-do-Bola, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da alteração do bloco acima referid o e autorizar o respectivo 
licenciamento.  

** 

N.º 1258/04 PROC.º N.º 377/02 - (fl. - 673) 

De PEREIRA & CARDOSO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA, com 
sede na Rua de S. Vicente, n.º 9, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração de 
uma moradia geminada e muro de vedação, situada em Casal das Lavegadas, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da alteração da moradia e muro acim a referidos, devendo apresentar 
projectos de especialidade no prazo de 6 meses.  

** 
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N.º 1259/04 PROC.º N.º 1138/02 - (fl. - 51) 

De GOMES & HENRIQUES, LDA., com sede na Praça Rodrigues Lobo, n.º 53 e 
55, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para legalização da alteração/ampliação de um edifício 
habitacional e comercial, situado na Rua Gago Coutinho, n.º 13 e 15, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização da alteração/ampliaç ão do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo IPPAR – Instituto 
Português do Património Arquitectónico e Gabinete d e Reabilitação Urbana (dos 
quais deverá ser dado conhecimento à requerente), d evendo esclarecer quanto à 
tonalidade da cor a utilizar nas caixilharias e gra deamento; 

2.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, relativamente aos elementos agora apr esentados 

3.º apresentar projectos de especialidade bem como os elementos acima 
indicados no prazo de 6 meses, incluindo projecto d e segurança contra incêndios, 
relativamente ao espaço comercial aprovado pelo SNB  – Serviço Nacional de 
Bombeiros 

Mais delibera informar que, os elementos a apresent ar em cumprimento do 
indicado no ponto n.º 1 deverão ser entregues em tr iplicado, para posterior consulta 
ao IPPAR - Instituto Português do Património Arquit ectónico.  

** 

N.º 1260/04 PROC.º N.º 58/03 - (fl. - 26) 

De JOSÉ DE SOUSA LOPES, residente no Largo do Povo, n.º 16 – 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização de uma arrecadação e muros 
de vedação, situados em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização da arrecadação e mur os acima referidos, devendo 
apresentar projectos de especialidade no prazo de 6  meses. 

Mais delibera informar que, caso pretenda o licenci amento de muros 
confinantes com a via pública, deverá apresentar pe dido devidamente instruído para 
o efeito. 

** 

N.º 1261/04 PROCº N.º 196/04 - (fl. - 48) 
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De NUNO FERNANDO FERREIRA MONTEIRO BAGAGEM, residente na 
Estrada da Carvalhinha, n.º 344, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura 
da operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia 
unifamiliar e muros de vedação, com demolição do existente, a levar a efeito em Telheiro, 
freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/04, e face ao disposto no 
art.º20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem bro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da moradia e muros acima referidos,  com demolição do existente, 
condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento e execução de passeio, devendo medir-se 3.5m ao eixo da referida via, 
assim como 1.5m para execução do passeio, apresenta ndo nesta Câmara pedido de 
certidão de cedências acompanhado por planta de imp lantação com indicação e 
quantificação do espaço cedido; 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto ás áreas cedidas; 

3.º apresentar elementos esclarecedores quanto à di screpância detectada 
entre os limites da propriedade indicados na planta  à escala 1/1000 (efectuado sobre 
levantamento aerofotogramétrico) e a planta de impl antação à escala 1/200, 
nomeadamente no lado Poente, junto às construções e xistentes; 

4.º apresentar perfil 1 (escala 1/200) rectificado,  nomeadamente no que se 
refere às cotas indicadas, bem como o indicado no p onto n.º 1; 

5.º apresentar alçados e cortes da totalidade dos m uros de vedação em 
todo o seu desenvolvimento, com indicação dos acaba mentos pretendidos, não 
devendo a altura do muro confinante com o arruament o exceder 1.5m, nem os muros 
laterais exceder 2.0m, medidos pelo lado da proprie dade confinante, devendo ainda 
prever o afastamento mínimo de 5,00m entre o eixo d o arruamento e os muros; 

6.º prever corrimão junto às escadas de acesso ao p iso 1; 
7.º indicar a localização do sistema de ventilação das casas de banho 

interiores, de acordo com o art.º 87.º do Regulamen to Geral das Edificações Urbanas; 
8.º prever receptáculos postais de acordo com o Dec reto Regulamentar 

n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo D ecreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 
de Setembro, devendo possuir acesso do exterior, ju nto ao espaço público; 

9.º apresentar termo de responsabilidade de acordo com o disposto no 
Anexo I da Portaria n.º 1119/01, de 19 de Setembro, devend o referir o cumprimento 
das disposições dos instrumentos de planeamento em vigor; 

10.º garantir em obra o cumprimento do art.º 22.º d o Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro, relativamente ao fornecimento d e água para extinção de 
incêndios; 

11.º apresentar duas colecções de elementos rectifi cados, relativos ao 
projecto de arquitectura; 

12.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de es pecialidade; 
13.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de € 1.000,0 0 a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
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Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a autorização de 
utilização deverá verificar-se a execução das infra -estruturas referidas no ponto 1, 
devendo para o efeito garantir-se a utilização de m ateriais idênticos aos existentes no 
local relativamente aos passeios e alargamento do a rruamento, assim como 
assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma. 

** 

N.º 1262/04 PROC.º N.º 249/04 - (fl. - 53) 

De LEIRILIS - ACESSÓRIOS E PEÇAS P/ AUTOMÓVEIS, LDA, com sede na 
Estrada da Marinha Grande, n.º 31A – freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração e 
ampliação de um barracão, situado na Rua dos Camponeses – Casal Cego – Covinha, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da alteração e ampliação do barracã o acima referido, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto, 
face aos elementos agora apresentados; 

2.º cumprir com o indicado no parecer do IEP – Inst ituto de Estradas de 
Portugal (do qual deverá ser dado conhecimento à re querente); 

3.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas; 

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 243/8 6, de 20 de Agosto, 
Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, relativamente  às condições do local de trabalho; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses, incluindo 
projecto de segurança contra incêndios de acordo co m o indicado no parecer do 
Serviço Nacional de Bombeiros; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €2.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento 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.”  

** 

N.º 1263/04 PROC.º N.º 605/04 - (fl. - 53) 

De CONSTRUÇÕES M. VIEIRA & OLIVEIRA, LDA, com sede na Travessa do 
Outeiro – Padrão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de um edifício habitacional e 
muros, a levar a efeito em Valverde, freguesia de Marrazes. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 08/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Baixa Densidade. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que: 

1.º a volumetria da edificação proposta não se enquadra no local face às 
edificações existentes na zona, que são de dois pisos; 

2.º não é aceitável o afastamento da construção proposta, devendo a mesma 
alinhar pela edificação adjacente do lado Sul: 

3.º mais se refere que a eventual reformulação do projecto apresentado deverá 
ter em conta o “Estudo de Optimização do Funcionamento do Sistema de Transportes da 
Cidade de Leiria”, dado que no mesmo se prevê uma via do lado Poente da propriedade. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho”  

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera, por unanimidade, notificar  o requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

Mais delibera informar que caso apresente elementos  por forma a rectificar 
os aspectos acima indicados, o pedido carecerá aind a de parecer a emitir pela EDP – 
Distribuição de Energia, S.A.. 

** 

N.º 1264/04 PROC.º N.º 806/04 - (fl. - 41) 

De JOSÉ MANUEL DA SILVA BAPTISTA, residente na Rua Rainha Santa 
Isabel, n.º 15 a 17 – Sismaria – Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da 
alteração e ampliação de uma moradia, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização da alteração e ampli ação da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do Código Civil relativa mente às propriedades 
confinantes; 

2.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, referindo o cumprimento do disposto n o Regulamento do Plano Director 
Municipal; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses.  
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** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1265/04 PROC.º INF. N.º 68/03 - (fl. - 22) 

De CÉLIA MARIA DUARTE DA SILVA COSTA, residente em Fontinha, 
freguesia de Pousos, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 
construção de um edifício multifamiliar, a levar a efeito na Rua da Ordem, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/04, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 17.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho,  condicionado ao seguinte: 

1.º prever o alargamento da via actualmente existen te de modo a garantir 
uma largura da faixa de rodagem medida ao eixo da m esma de 3.50m, acrescido de 
passeio (2,00m) e estacionamento (2,00m), devendo a  referida área ser cedida ao 
domínio público; 

2.º cumprir com o disposto nos art.ºs 47.º e 69.º d o Regulamento do Plano 
Director Municipal, devendo prever estacionamento n o interior da parcela e junto ao 
exterior da propriedade (a ceder ao domínio público ); 

3.º o afastamento mínimo da construção ao eixo da v ia deve ser de 8,00m; 
4.º cumprir com o parecer da EDP Distribuição de En ergia, S.A. (folha 49 - 

Inf. 56/02), e condicionantes que vierem a ser indi cadas; 
5.º o pedido de licenciamento a apresentar carecerá  ainda de parecer do 

Instituto de Estradas de Portugal e Força Aérea Por tuguesa; 
6.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor. 

** 

N.º 1266/04 PROC.º INF. N.º 69/03 - (fl. - 22) 

De CÉLIA MARIA DUARTE DA SILVA COSTA, residente em Fontinha, 
freguesia de Pousos, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 
construção de um edifício multifamiliar, a levar a efeito na Rua da Ordem, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/09/04, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do art.º 17.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho,  condicionado ao seguinte: 

1.º prever o alargamento da via actualmente existen te de modo a garantir 
uma largura da faixa de rodagem medida ao eixo da m esma de 3.50m, acrescido de 
passeio (2,00m) e estacionamento (2,00m), devendo a  referida área ser cedida ao 
domínio público; 

2.º cumprir com o disposto nos art.ºs 47.º e 69.º d o Regulamento do Plano 
Director Municipal, devendo prever estacionamento n o interior da parcela e junto ao 
exterior da propriedade (a ceder ao domínio público ); 
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3.º o afastamento mínimo da construção ao eixo da v ia deve ser de 8,00m; 
4.º cumprir com o parecer da EDP - Distribuição de Energia, S.A. (folhas 

42 e 43 - Inf. 37/02), e condicionantes que vierem a ser indicadas; 
5.º o pedido de licenciamento a apresentar carecerá  ainda de parecer do 

Instituto de Estradas de Portugal e Força Aérea Por tuguesa; 
6.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor. 

** 

N.º 1267/04 PROC.º PART. N.º 417/03 - (fl. - 13) 

Retirado, por ter sido agendado por lapso.  

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 1268/04 PROC.º VIST. N.º 15/04 - (fl. - 16) 

De MARIA DE LURDES PEREIRA ANDRÉ RIBEIRO, residente na Rua Padre 
Bonifácio, n.º 7 – Moinhos, freguesia de Carvide, referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica de um estabelecimento (café / bar), situado em Outeiro da Fonte, 
freguesia de Carvide. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 18/08/04, delibera, por un animidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 d e Janeiro, o despacho de 23/07/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 

2.º notificar o arrendatário do estabelecimento, pa ra no prazo de 30 dias 
dotar o mesmo de água quente e, proceder a uma limp eza generalizada do 
estabelecimento e da esplanada; 

3.º notificar a proprietária do imóvel, para no pra zo de 60 dias, apresentar 
elementos por forma a avaliar a possibilidade de em issão da licença de utilização, ao 
abrigo da legislação em vigor. 

Mais delibera informar o arrendatário e o proprietá rio do estabelecimento 
em causa que, caso não seja dado cumprimento ao sol icitado dentro do prazo fixado, 
estarão sujeitos a sanções acessórias previstas na lei, que podem dar lugar à 
suspensão da actividade e encerramento do estabelec imento. 

Delibera ainda dar conhecimento da decisão tomada e  do conteúdo do Auto 
de Vistoria ao arrendatário e ao proprietário do es tabelecimento. 

** 

N.º 1269/04 PROC.º VIST. N.º 17/04 - (fl. - 11) 
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De MARIA ISABEL BAPTISTA NOGUEIRA, referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica do prédio onde reside e, situado na Rua Paulo VI – n.º 12A – r/c 
esq.º, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 28/07/04, delibera, por un animidade, o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 d e Janeiro, o despacho de 02/07/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 
 

2.º notificar a proprietária do imóvel, conforme pr evisto no Regulamento de 
Arrendamento Urbano, n.ºs 2 e 3 do art.º 89.º do De creto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de 
Janeiro, e Código do Procedimento Administrativo, p ara no prazo de 15 dias, 
proceder à execução das obras de conservação necess árias à correcção das 
deficiências constantes no Auto de Vistoria n.º 162 /04 (do qual deverá ser dado 
conhecimento), tendo em conta que poderão colocar e m causa as condições de 
salubridade da própria habitação e das restantes qu e ocupam o prédio onde a mesma 
se encontra inserida. 

Mais delibera, dispensar nos termos da alínea a) do  n.º 1 do art.º 103.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a audiência prévia dos interessados, por se 
considerar urgente a decisão tomada. 

Delibera ainda, que deverá ser dado conhecimento da  decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria à inquilina. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO MÊS DE AG OSTO 
N.º 1270/04 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Agosto. 

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 SEIS 

T – 99/2004 – EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NA PONTE SOBRE O 
RIO LIS. 
N.º 1271/04 Presente uma informação do DOM propondo a execução da obra em epígrafe 
por Ajuste Directo nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do Art.º 136.º do Decreto Lei n.º 
59/99 de 02 de Março, pelo valor de €308.451,97 mais IVA. 

A câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM, delibera por maioria com os votos contra dos S enhores Vereadores Dr.º Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves, Dr. José Manuel Silv a e Dra. Maria Manuela Graça 
adjudicar os referidos trabalhos por Ajuste Directo  à Empresa Soares da Costa, S.A., 
no valor de €308.451,97 mais IVA. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , votou contra e expressou a seguinte 
declaração de voto: 

“Na Reunião de Câmara acta n.º 23, de 28 de Junho de 2004, a Câmara 
deliberou sobre trabalhos a mais no montante de 544.416 Euros, cerca de 24,8% para o 
valor do contrato da empreitada. Foi presente com urgência e necessidade de aprovação 
em minuta, mesmo sem a distribuição prévia dos documentos de suporte, com a justificação 
de envio ao Instituto de Estradas de Portugal, por causa da sua comparticipação financeira, 
dado os prazos apertados. 

Não se compreende que agora, passados quase 3 meses sobre a referida 
reunião de Câmara, sejam presentes estes trabalhos ditos complementares, que não tenha 
sido facultada a informação da sua existência, que sejam agendados após a aprovação dos 
trabalhos a mais, e igualmente, qual a urgência da reunião de Junho, acta n.º 23, se agora 
somos confrontados com mais estes encargos com a obra da Ponte. 

Os trabalhos descritos nesta proposta, com o custo de 308.451, 97 Euros, cerca 
de 99,39% do montante sobre o qual é necessária a fiscalização prévia pelo Tribunal de 
Contas, são trabalhos da mesma natureza que os trabalhos a mais aprovados na reunião de 
Câmara, acta n.º 23. São trabalhos de perfuração, betão, armaduras e encamisamento de 
estacas, já previstos na obra inicial, mas que tiveram de ser efectuadas a uma maior 
profundidade, mas não deixam de ser os mesmos trabalhos, da mesma natureza e não 
complementares, têm é que ser mais. Trabalhos iguais aos mesmos são trabalhos a mais e 
trabalhos para serem complementares têm que ser diferentes do que estava previsto ao 
princípio no projecto da obra. Assim a Lei expressa que trabalhos a mais são aqueles que 
não hajam sido previstos ou incluídos no contrato e se destinam à realização da mesma 
empreitada, e se tenham tornado necessários na sequência de uma circunstâncias 
imprevista. Igualmente o Decreto-Lei n.º 59/99 refere que problemas encontrados durante a 
obra devem ser considerados erros de concepção do projecto ou motivados por deficiência 
técnica dos elementos patenteados no concurso, mas baseados em dados de campo, 
estudos ou previsões fornecidas. E que devem ser pedidas as respectivas 
responsabilidades pela inexactidão dessas deficiências ou erros do projecto. 

Ficou caríssimo o encamisamento de estacas nesta obra, com custos acrescidos 
e desnecessários, tal a má opção pela construção desta ponte. 

A presente proposta é a continuação dos trabalhos a mais que não poderam ser 
contemplados no valor de 24,8% da verba do contrato da empreitada. Embora pelo 
montante da proposta não seja necessário o visto prévio do Tribunal de Contas, como já se 
referiu, mas para esclarecer esta dúvida, que persistirá, até porque são os próprios 
documentos facultados para consulta que referem que são trabalhos a mais, e para que não 
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se possa estar a cometer alguma eventual irregularidade, proponho que o Tribunal de 
Contas se pronuncie se os trabalhos agora presentes são trabalhos a mais ou 
complementares.” 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho , informou que o historial da 
construção de ponte já tinha sido feita em reuniões anteriores, e o facto de só agora os 
trabalhos complementares serem discutidos em reunião de Câmara tem a ver com a 
possibilidade de existirem sempre alguns trabalhos não previstos na parte final da 
empreitada. Como por exemplo, esteve equacionada até há poucos dias atrás a hipótese de 
a empresa proceder a algumas modificações na rede de rega da Associação de Regantes 
do Vale do Lis, na zona de interferência com a Ponte. No entanto, chegou-se à conclusão 
que não seria a alternativa mais favorável para o Município, e decidiu-se não realizar esses 
trabalhos através da empresa, e assim existem condições para encerramento total dos 
trabalhos, também sob o ponte de vista administrativo. 

A Senhora Vereadora Engª Isabel Gonçalves, informou que o seu voto é 
contra e considera que se trata de trabalhos da mesma natureza dos trabalhos a mais já 
pagos e em relação aos quais também votou contra. Tendo em conta a experiência recente 
com a construção do Estádio, deveria ter sido acautelada e prevista desde o início no 
concurso a muito má qualidade dos terrenos naquela zona. Era previsível que as camadas 
de terreno de cascalheira e lodos viessem a ser encontradas já que essa situação já 
ocorreu em outras obras naquela zona. Também considera que se trata de trabalhos a mais 
da obra e não de trabalhos complementares e que se trata de uma aprovação a posteriori 
de trabalhos feitos no início nas fundações, quando a obra já está concluída. Embora o 
ajuste directo seja um procedimento legal já que é um dos procedimentos de concurso 
previstos na lei, não se pode justificar que tal seja feito depois da obra concluída e para 
trabalhos iniciais da obra e não complementares como se pretendem designar. Tal 
procedimento ter-se-ia eventualmente justificado no início quando foi detectada a má 
natureza dos terrenos, mas não é de forma alguma justificável depois desses trabalhos 
executados e de toda a obra concluída. 

A Senhora Vereadora Engª Isabel Gonçalves concorda com a proposta, 
tendo em conta que ela é no sentido de solicitar ao Tribunal de Contas o esclarecimento de 
uma dúvida quanto à natureza dos trabalhos em causa. 

O Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva , interveio dizendo que o Partido 
Socialista vota contra, embora considere existir um problema meramente administrativo. No 
seu entender a Câmara socorre-se de expedientes para resolver os problemas que vão 
surgindo. Quanto ao pedido de parecer ao Tribunal de Contas abstêm-se, pois consideram 
que pode haver dúvidas quanto á classificação da despesa, mas o que considera 
fundamental é saber se há algum acto censurável, se houve má-fé ou dolo, pelo que só 
viabilizariam a proposta se fosse para provar essa situação, agora não para esclarecer uma 
questão administrativa. 

A Senhora Presidente , informou que é contra o pedido de parecer ao Tribunal 
de Contas, pois não dá pareceres sobre assuntos que não são da sua competência, pelo 
que seria devolvido, fazendo a Câmara um papel ridículo, podendo o Senhor Vereador se 
tiver dúvidas solicitar particularmente. 

A Câmara delibera por maioria com o voto contra da Sr.ª Presidente e dos 
Senhores Vereadores, Dr. Vítor Lourenço, Eng.º Fern ando Carvalho, Dr. Paulo Rabaça 
e Dr.ª Neusa Magalhães, abstenção do Senhores Verea dores, Dr. José Manuel Silva e 
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Dra. Maria Manuela, recusar a proposta de pedido de  parecer ao Tribunal de Contas 
apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Hélder Roque. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1272/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 10 de Setembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.700.615,29, sendo de Operações 
Orçamentais €3.076.828,84 e de Operações de Tesouraria €623.786,45. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS  
N.º 1273/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 6 a 10 de Setembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.º s: 3750, 5189, 7210, 7211, 7213, 7307, 7311, 7337, 7356, 7357, 
7473, 7474, 7477, 7517, 7519, 7520, 7530, 7531, 7534 a 7539, 7541 a 7543, 7545, 7547, 
7549 a 7556, 7559, 7560, 7590, 7594, 7606, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 
3754, 3777, 3839, 4676, 5009, 5154, 5155, 5161, 5417 a 5419, 5454 a 5457, 5462, 5526, 
5557, 5748, 5901, 6137, 6142, 6147, 6149, 6150, 6152 a 6155, 6157, 6158, 6162, 6174, 
6176, 6195, 6196, 6209, 6211, 6213, 6220, 6221, 6225, 6226, 6229, 6231, 6233 a 6235, 
6237, 6246, 6280, 6342, 6348 a 6350, 6538, 6571, 6706, 6721, 6723, 6725, 6908, 6930, 
6956, 6980, 6982, 6999, 7004 a 7006, 7008, 7073, 7088, 7102 a 7108, 7123, 7133 a 7135, 
7137, 7138, 7140, 7240, 7249 a 7260, 7287, 7288, 7289, 7292 a 7297, 7301 a 7306, 7310, 
7314 a 7316, 7318, 7319, 7343, 7345, 7346, 7350, 7352, 7353, 7355, 7363, 7365, 7367, 
7374, 7400, 7417, 7449 a 7452, e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.º s: 430 a 443, 
445 a 457, 459 a 465 no valor total de €671.495,65.  

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE T ERRENO PARA 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CARREIRA. 

N.º 1274/04 Presente o processo relativo à ampliação do Cemitério de Carreira. Porque a 
Junta de Freguesia de Carreira já negociou com os proprietários dos terrenos adjacentes 
mas não dispõe de recursos financeiros que lhe permitam concretizar aquela aquisição 
propõe-se a atribuição de um apoio financeiro, para aquele efeito. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade, de acordo com a competência que lhe é conferida pela al. b) do n.º 6 do 
art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, atribui r à Freguesia de Carreira um apoio 
financeiro no valor de €50.000,00 (cinquenta mil eu ros), para aquisição de uma 
parcela de terreno para ampliação do cemitério de C arreira. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE T ERRENO PARA 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTES. 

N.º 1275/04 Presente o processo relativo à ampliação do Cemitério de Cortes. Porque a 
Junta de Freguesia de Cortes já negociou com os proprietários dos terrenos adjacentes mas 
não dispõe de recursos financeiros que lhe permitam concretizar aquela aquisição propõe-
se a atribuição de um apoio financeiro, para aquele efeito. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade, de acordo com a competência que lhe é conferida pela al. b) do n.º 6 do 
art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, atribui r à Freguesia de Cortes um apoio 
financeiro no valor de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros), para aquisição de uma 
parcela de terreno para ampliação do cemitério de C ortes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DESAFECTAÇÃO DE TERRENO DA REN PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DA REDE DE DRENAGEM DE PORTO CARRO, MACE IRA 

N.º 1276/04 Presente o ofício proveniente dos SMAS – Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento, registado com o n.º ENT. 24813/2004, acompanhado de deliberação tomada 
pelo Conselho de Administração, em 27/06/2004, referente à construção da Estação 
Elevatória da Rede de Drenagem de Porto Carro, Maceira, localizada no ponto de 
confluência de toda a bacia a drenar e que é fundamental para viabilizar a ligação de 
esgotos daquela povoação à restante gravítica já construída na freguesia de Maceira. 
Porque se verifica que a implantação da estação elevatória em causa se localiza em terreno 
afectos à Reserva Ecológica Nacional (REN) e não existe alternativa à localização prevista, 
por condicionalismos de ordem técnica que estão por base no dimensionamento de uma 
rede de saneamento que obriga à localização daquela infra-estrutura no ponto de 
confluência dos colectores, que sem outra solução gravítica a jusante teria forçosamente 
que recorrer a uma estação de bombagem, solicitam o reconhecimento de interesse 
municipal na construção daquela infra-estrutura. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade, de acordo com a competência que lhe é conferida pela al. c) do n.º 7 do 
art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, conside rar de interesse municipal a 
desafectação de terreno da REN para implantação da Estação Elevatória da rede  de 
drenagem de Porto Carro, Maceira, uma vez que não e xiste alternativa à localização 
prevista. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

A Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves teve ausente durante a votação 
deste processo. 
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** 

PONTO NÚMERO OITO 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º  196-A/01, DE 10 DE MARÇO – NUNO MIGUE L PEREIRA RUSSO 
N.º 1277/04 Presente o ofício n.º 2356 de 03.08.2004, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, Entrada n.º 23529, de 06.08.2004, acompanhado de um 
pedido apresentado por, GONÇALO SILVA LOBO VITAL GREGÓRIO, solicitando parecer 
para a criação de uma empresa na actividade de “Comércio a Retalho de Tintas”, a localizar 
na Rua de Porto de Mós, Lote 27 – R/C Frente- Letra C - Marrazes. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de Marrazes, constante do ofício  n.º 903/2004, de 27 de Agosto de 
2004, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de  10 de Março, emitir parecer favorável 
à criação da empresa pretendida devendo possuir ins talações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE SUBSÍDIO – ACAPO – ASSOCI AÇÃO DOS CEGOS E 
AMBLÍOPES DE PORTUGAL 

N.º 1278/04 Presente o ofício da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de 
Portugal – Delegação Local de Leiria (ENT: 26058/04) em que é solicitado a actualização do 
subsídio mensal no valor de €392,28, que lhe foi atribuído por deliberação n.º 232/04, de 
01/03/04, para pagamento da renda das instalações. Tal actualização é motivada pela 
mudança de instalações da delegação que gerou um grande aumento nos encargos 
mensais. 
Neste sentido propõe-se o pagamento mensal de €500,00 com efeitos a partir de 01 de 
Agosto 2004 a 31 de Dezembro de 2004 

A Câmara analisou o assunto e tendo em consideração  que nos termos da 
alínea h) do n.º 1 do art.º 13.º  e do art.º 23.º, ambos da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, os municípios dispõem de atribuições no d omínio da Acção Social e atento 
o interesse municipal da actividade da Delegação de  Leiria da Associação dos Cegos 
e Amblíopes de Portugal, delibera por unanimidade, no uso da competência conferida 
pela alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 16 9/99, de 18 de Setembro, atribuir um 
apoio mensal de €500,00, (quinhentos euros) com efe itos ao mês de Agosto de 2004. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

PATROCÍNIOS PROJECTOS DE ANIMAÇÃO PEDAGÓGICA 

N.º 1279/04 Presente informação da Divisão de Educação referente aos patrocínios 
atribuídos no âmbito dos Projectos de Animação Pedagógica, de acordo com o mapa 
seguinte: 
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Patrocinador Proj. patrocinados Modalidade pagament o Valor 

Tetra Pack Diário de Férias 
Atribuição de verba à 
autarquia € 750 

Caixa Geral de 
Depósitos 

Festival de Teatro 
Juvenil 

Atribuição de verba à 
autarquia € 750 

Plasgal  Diário de Férias Atribuição de verba à 
autarquia € 750 

Simlis Diário de Férias Pagamento de serviços € 750 

Fénix Intersegur 
Diário de Férias 

Trocar por Miúdos 

Festival de Teatro 
Juvenil 

Atribuição de verba à 
autarquia 

€ 2.500 

ISLA – Instituto 
Superior de Línguas e 
Administração de Leiria 

Diário de Férias 

Trocar por Miúdos 

Festival de Teatro 
Juvenil 

Pagamento de serviços 

(PLX Design – concepção 
gráfica do material do 
Festival de Teatro Juvenil) 

€ 2.677,50 

Soporcel Diário de Férias 
Cedência de materiais 

(papel para o Diário de 
Férias) 

€ 750 

Porto Editora Trocar por Miúdos Cedência de materiais € 750 

Americana Diário de Férias Cedência de materiais € 150 

TOTAL:  € 9.827,50 

 
A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aceitar 

os apoios concedidos pelas diversas entidades no âm bito dos Projectos de Animação 
Pedagógica. 

** 

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

N.º 1280/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AUTÁRQUICAS EM REGIME DE ACUMU LAÇÃO COM O 
DESEMPENHO NÃO REMUNERADO DE OUTRAS FUNÇÕES POR PAR TE DA 
SENHORA VEREADORA DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE  MAGALHÃES. 
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N.º 1281/04 A Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães 
informou a Câmara Municipal de que passou a exercer as suas funções autárquicas em 
regime de acumulação com o desempenho não remunerado de outras funções, ao abrigo 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do Estatuto dos Eleitos Locais com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 22/2004, de 17 de Junho, e em 
conformidade com o despacho da Senhora Presidente da Câmara proferido em 16 de Julho 
de 2004. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROTOCOLO COM A SECIL MARTINGANÇA 
N.º 1282/04 Presente o protocolo a celebrar entre o Município de Leiria, a Junta de 
Freguesia de Maceira e a sociedade “Secil Martingança – Aglomerantes e Novos Materiais 
Para a Construção, Ld.ª, cujo teor a seguir se transcreve: 

PROTOCOLO 

----------------- Considerando que, a “Secil Martingança – Aglomerantes e Novos Materiais 
Para a Construção, Ld.ª” é a actual e única dona e legítima proprietária do prédio urbano, 
sito no lugar de Gândara, freguesia de Maceira, concelho de Leiria, que é composto de 
parcela de terreno que se destina a exploração de pedreiras e que tem uma área de 8.800 
m2, registado na Segunda Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o número 2.957;  

----------------- Considerando que a titularidade do direito de propriedade incidente sobre o 
prédio urbano, anteriormente mencionado, a favor da “Secil Martingança – Aglomerantes e 
Novos Materiais Para a Construção, Ld.ª” tem por causa de aquisição permuta celebrada 
com a firma “Cimpor – Cimentos de Portugal, EP”, anteriormente denominada “Empresa de 
Cimentos de Leiria, SARL”, titulada por escritura pública outorgada no primeiro Cartório 
Notarial de Leiria em 7 de Outubro de 1981, e cuja aquisição a favor da “Secil Martingança – 
Aglomerantes e Novos Materiais Para a Construção, Ld.ª” veio a ser apenas registada no 
competente registo predial em 3 de Agosto de 1992;  

----------------- Considerando que, por escritura pública celebrada no Primeiro Cartório Notarial 
de Leiria em 31 de Dezembro de 1975, foi constituído a favor da Freguesia de Maceira, pela 
mencionada “Empresa de Cimentos de Leiria, S.A.R.L.”, o direito de superfície sobre uma 
parcela de terreno com a área de 8.800 m2, que corresponde actualmente ao prédio urbano 
anteriormente identificado neste Protocolo, nos termos constantes da referida escritura 
pública de constituição de superfície e conforme marcação na planta 01 em  anexo ao 
presente Protocolo e dele fazem parte integrante;  

----------------- Considerando que o direito de superfície foi constituído com vista à construção 
e instalação do mercado da Freguesia de Maceira;  

----------------- Considerando que, pela mesma escritura pública de constituição de direito de 
superfície e no caso de vir a ser alterada a localização do mercado, a propriedade plena do 
prédio onerado reverte para a “Secil Martingança – Aglomerantes e Novos Materiais Para a 
Construção, Ld.ª”;  

----------------- Considerando que a Junta de Freguesia de Maceira pretende construir um 
novo mercado, com instalações dotadas de dimensão, estruturas e serviços capazes de 
corresponder às necessidades sentidas pela população;  
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----------------- Considerando que, para além da construção do novo mercado, está prevista 
para a mesma área a construção de equipamentos desportivos e de lazer;  

----------------- Considerando que, na sequência dos estudos efectuados no âmbito da 
elaboração do “Plano de Pormenor Maceira Poente”, a construção do novo mercado e dos 
equipamentos desportivos e de lazer se justifica, dentro dos parâmetros legais da 
adequação, em localização diversa da actual, conforme a implantação marcada nas plantas 
03 e 04 em anexo ao presente Protocolo e dele fazem parte integrante;  

----------------- Considerando que o mercado e os equipamentos deverão ocupar uma parcela 
de terreno classificada no Plano Director Municipal de Leiria em vigor com o uso de indústria 
extractiva, embora afastada da área cativa de exploração de inertes e de qualquer 
exploração licenciada, conforme a planta 02 em anexo ao presente Protocolo e dele faz 
parte integrante;--------------  

----------------- Considerando que, apesar do actualmente previsto no Plano Director Municipal 
de Leiria, o “Plano de Pormenor Maceira Poente” prevê a transformação do uso do solo 
naquela parcela, que actualmente está ocupada pelas instalações fabris da terceira 
outorgante, para solo urbano e urbanizável, conforme as plantas 05 e 06 em anexo ao 
presente Protocolo e dele fazem parte integrante;  

----------------- Considerando que a “Secil Martingança – Aglomerantes e Novos Materiais 
Para a Construção, Ld.ª” manifesta interesse na referida alteração ao uso do solo, 
disponibilizando-se a proceder às cedências previstas no estudo prévio do Plano de 
Pormenor.-------  

----------------- Nestes termos, entre o Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505181266, 
aqui representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, como primeiro outorgante, a Freguesia de Maceira, 
pessoa colectiva n.º 680000348, aqui representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, 
Sr. António Francisco Febra, como segundo outorgante, e a “Secil Martingança – 
Aglomerantes e Novos Materiais Para a Construção, Ld.ª”, N.I.P.C. 500 096 040, aqui 
representada por Sr. Dr. Filipe Miguel Medeiros do Cortinhal e Sr. Eng.º José António 
Sequeira Alvarez, na qualidade de gerentes, com poderes para o acto, como terceiro 
outorgante, é celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:  

-------------------------------------------- CLÁUSUL A PRIMEIRA ----------------------------------------- ---  

----------------- O primeiro outorgante compromete-se, nos limites da lei e no âmbito das 
atribuições que lhes estão cometidas e das competências dos seus órgãos, a aprovar o 
Plano Director Municipal de Leiria, que se encontra em processo de revisão, e o “Plano de 
Pormenor Maceira Poente”, por forma a contemplar a alteração do uso do solo nas parcelas 
abrangidas pelo Plano de Pormenor, com vista à concretização dos compromissos 
estabelecidos no presente Protocolo. --------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------CLÁUSUL A SEGUNDA ------------------------------------------ --  

----------------- O segundo outorgante compromete-se a fazer entrega ao terceiro outorgante 
de declaração de consentimento de distrate ou extinção do direito de superfície constituído 
pela escritura pública de 31 de Dezembro de 1985, ainda que não se encontre o direito de 
superfície registado no competente registo predial, em simultâneo com a celebração da 
escritura pública de cedência gratuita do direito de propriedade a favor do segundo 
outorgante referente às parcelas devidamente identificadas na Cláusula Terceira deste 
Protocolo, onde vai ser construído o novo mercado.---- --------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------CLÁUSUL A TERCEIRA ----------------------------------------- ---  

----------------- O terceiro outorgante compromete-se a ceder gratuitamente à segunda 
outorgante, mediante a celebração de escritura pública, as parcelas com as áreas de 
3.330,00 m2 e 18.565,00 m2 marcadas no desenho anexo 01 às plantas integradas no 
presente Protocolo e que também dele faz parte integrante, sendo que da escritura há-de 
constar a permissão de posse imediata do prédio pela Junta de Freguesia, com reserva de 
propriedade do mesmo até à data da entrada em vigor do ou dos planos municipais de 
ordenamento do território em que se enquadre a classificação do solo como urbano e 
urbanizável.-  

--------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA ------------------------------------------ ---  

O terceiro outorgante compromete-se, de igual modo a ceder gratuitamente ao segundo 
outorgante uma parcela de terreno com a área aproximada de 5.000 m2 em local e data a  
acordar entre as partes.  

----------------------------------------------CLÁUSULA QUINTA----------------------------------------- -----  

----------------- O segundo outorgante compromete-se a remover do prédio urbano onde se 
situa o actual mercado, devidamente identificado neste protocolo, as instalações daquele 
mercado no prazo de um ano contado da data da celebração da escritura pública a que 
respeita a anterior Cláusula Terceira, ficando a seu cargo a execução e custeio de tal 
empreitada.   

---------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA------------------------------------------ -----  

----------------- O primeiro outorgante compromete-se a notificar o terceiro outorgante da 
verificação da data da entrada em vigor do ou dos planos municipais de ordenamento do 
território em que se enquadre a classificação do solo como urbano e urbanizável em ordem 
a que o terceiro outorgante promova, imediatamente, a extinção da reserva de propriedade 
no registo predial referente à parcela identificada na Cláusula Terceira deste protocolo.  

----------------------------------------------CLÁUSULA SÉTIMA ----------------------------------------- -----  

----------------- O terceiro outorgante compromete-se, ainda, a não largar os limites 
actualmente fixados para as suas instalações fabris e para a exploração de inertes.------------- 

----------------------------------------------CLÁUSULA OITAVA ----------------------------------------- -----  

-----------------  O terceiro outorgante compromete-se, por último, a proceder à reflorestação 
da parcela onde actualmente se encontra instalado o mercado da Freguesia de Maceira.
-----------------  

----------------------------------------------- CLÁUSULA NONA ------------------------------------------ -----  

----------------- Fica perfeitamente esclarecido para todos os outorgantes que, apesar da “Secil 
Martingança – Aglomerantes e Novos Materiais Para a Construção, Ld.ª” manifestar  
interesse na alteração ao uso do solo – para solo urbano e urbanizável – na área em que se 
localiza actualmente a sua fabrica, sede e principal estabelecimento, tal não implica e não 
acarreta, em qualquer caso, que o terceiro outorgante tenha que deslocalizar e remover a 
sua referida unidade industrial localizada em parcela ou parcelas que venham no futuro a 
ser classificadas como solo urbano e urbanizável.  
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--------------------------------------------- CLÁUSULA DÉCIMA------------------------------------------ ----  

----------------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura pelos 
representantes das partes outorgantes e vigora até ao integral cumprimento das obrigações 
dele constantes ou até à verificação da absoluta impossibilidade superveniente do seu 
cumprimento.  

--------------------------------------CLÁUSULA DÉCI MA PRIMEIRA --------------------------------------  

----------------- O presente Protocolo integra oito anexos, devidamente numerados e 
rubricados, compostos pela escritura pública de constituição de direito de superfície 
celebrada em 1975, pelas plantas 01, 02, 03, 04, 05 e 06 e pelo desenho anexo 01.  

--------------------------------------CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA --------------------------------------  

----------------- Este Protocolo é elaborado em triplicado, destinando-se um exemplar a cada 
um dos outorgantes.  

----------------Leiria, ___ de _________ de 2004.  

Pel’ o primeiro outorgante ____________________________________________________  

Pel’ o segundo outorgante ____________________________________________________  

Pel’ o terceiro outorgante_____________________________________________________ “ 

Encontra-se anexo ao original da presente Acta cópia da versão actual do 
conjunto de plantas referentes aos terrenos envolvidos no processo de construção do 
mercado municipal de Maceira, designadamente as peças desenhadas 01, 02, 03, 04, 05 e 
06 e Anexo 01, que farão parte integrante do Protocolo acima transcrito. 

A Câmara, depois de analisar e discutir os motivos que fundamentam o 
protocolo a celebrar, bem como o conteúdo das respe ctivas cláusulas, no uso da 
competência que lhe é conferida pelas normas da alí nea o) do n.º 1 do artigo 13.º e da 
alínea a) do artigo 29.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, delibera, por 
unanimidade, aprovar o protocolo e conferir poderes  à Senhora Presidente da Câmara 
para proceder à sua assinatura. 

** 

APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PARECER SOBRE UTILIZAÇÃO DE  LOTE NA ZICOFA 

N.º 1283/04 Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A APPC – LEIRIA - ASSO CIAÇÃO PORTUGUESA 
DE PARALISIA CEREBRAL DE LEIRIA 
N.º 1284/04 Retirado. 

** 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E O CENTRO SOCIAL PAROQU IAL PAULO VI – LAR 
DE SANTA ISABEL 
N.º 1285/04 Pela Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno, foi presente a 
ENTFE.3203/04, do “Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar de Santa Isabel”, solicitando a 
renovação do Protocolo de Colaboração para a Prática da Hipoterapia. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente a minuta do protocolo de colaboração em 
epígrafe, cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipoter apia entre a Câmara Municipal de 
Leiria e o Centro Social Paroquial Paulo VI – Lar d e Santa Isabel 

Considerando que:  

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro psíquico, bem 
estar emocional e comportamental; 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 
recreação e mutuação; 

- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 
de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 
ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes do 
Lar de Santa Isabel. 

- o Lar de Santa Isabel dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil 
subsidiar a actividade na sua totalidade; 

- se trata de crianças e jovens com dificuldades de motivação/concentração e entusiasmo 
para as actividades que desenvolvem quer a nível escolar quer a nível profissional, com 
problemas emocionais/afectivos resultado da situação familiar. 

Assim, entre  a Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, N.I.PC. 505 181 266, como primeira outorgante,  e o 
Centro Social Paroquial Paulo VI - Lar Santa Isabel, a seguir designado por Lar de Santa 
Isabel, com sede na Rua Tenente Valadim, 66, 2410-190 Leiria, reconhecida por despacho 
de 27 de Janeiro de 1970, publicado na 3.ª série do Diário da República, n.º 35, de 11 de 
Fevereiro de 1970, como segundo outorgante, representado por Maria da Conceição S. e 
Sousa Lopes, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, o presente protocolo de colaboração para a prática de 
Hipoterapia que se rege pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

- Normalizar o tónus muscular; 

- Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

- Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

- Melhorar o equilíbrio; 

- Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 
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- Melhorar a circulação e a respiração; 

- Melhorar a integração sensorial; 

- Melhorar a capacidade perceptiva e sensorial a estímulos; 

- Melhorar os desejos; 

- Inibir padrões de movimentos anormais; 

- Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

- Estimular a motivação e a vontade; 

- Incentivar a comunicação e as apetências sociais; 

- Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Lar Santa Isabel) 

O Lar Santa Isabel obriga-se a: 

a) disponibilizar duas Educadoras Sociais e um Motorista para acompanhamento dos 
alunos/utentes às sessões de Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 
às instalações do Lar Santa Isabel, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 
listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 
hipoterapia; 

d) enviar à segunda outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, 
o Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria)  

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, 
atribuindo, para o efeito, o valor mensal de € 400,00 (Quatrocentos Euros) ao Lar de Santa 
Isabel, pela participação de 24 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Outubro de 2004 e termina no dia 30 de 
Junho de 2005, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 
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O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
Art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do Art.º 3.º do 
Código do Imposto de Selo.» 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de 
colaboração em epígrafe delibera, por unanimidade, aprová-la, conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para proceder à sua assinatura e a atrib uir-lhe efeitos a 1 de Setembro do 
corrente ano. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PRÁTICA DE HIPOTERA PIA ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A “CERCILEI - COOPERAT IVA DE ENSINO E 
REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE LEIRIA C.R. L.” 
N.º 1286/04  Pela Senhora Presidente Dr.ª Isabel Damasceno, foi presente a 
ENT.20707/04, da “Cercilei – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças 
Inadaptadas de Leiria C.R.L.”, solicitando a renovação do Protocolo de Colaboração para a 
Prática da Hipoterapia. 

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente a minuta do protocolo de colaboração em 
epígrafe, cujo teor se transcreve: 

«Protocolo de Colaboração para a Prática de Hipotera pia entre a Câmara Municipal de 
Leiria e a “Cercilei - Cooperativa de Ensino e Reab ilitação de Crianças Inadaptadas de 
Leiria C.R.L.”  

Considerando que:  

- a Hipoterapia tem evidenciado efeitos benéficos em patologias do foro mental e motor; 

- a Hipoterapia é uma actividade terapêutica que incide sobretudo na socialização, 
recreação e mutuação; 

- a Hipoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na exploração de um vasto leque 
de estímulos motores e sensorio-sensitivos transmitidos pelo cavalo e assimilados do 
ponto de vista neurofisiológico pelo cavaleiro; 

- a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes da 
CERCILEI; 

- a CERCILEI dispõe de fracos recursos de ordem financeira, tornando-se difícil subsidiar 
a actividade na sua totalidade; 

- se trata de crianças e jovens com deficiência mental, sendo algumas completamente 
dependentes em termos da sua autonomia básica, necessitando do apoio constante do 
adulto, para a realização das várias actividades. 

Assim, entre a Câmara Municipal de Leiria, representada pela sua Presidente, Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, N.I.P.C. 505 181 266, como primeira outorgante, e a 
CERCILEI – Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Leiria, 
C.R.L., instituição de utilidade pública, criada por despacho publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 34, de 9 de Fevereiro de 1980, e de acordo com a publicação na 3.ª 
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Série do Diário da República, n.º 152, de 2 de Julho de 1990, com sede na Rua das Moitas 
Altas, 279, Pinheiros, Marrazes, 2401 - 976 Leiria, como segunda outorgante, doravante 
designada por CERCILEI, representada por Maria Cristina Meireles, é celebrado, ao abrigo 
do disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o 
presente protocolo de colaboração para a prática de Hipoterapia que se rege pelas 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

- Normalizar o tónus muscular; 

- Facilitar as reacções normais de equilíbrio; 

- Mobilizar a cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

- Estimular o controle do tronco e respostas posturais; 

- Desenvolver ênfase e reconhecimento da simetria postural; 

- Melhorar as capacidades funcionais e de endurance; 

- Melhorar o equilíbrio; 

- Aumentar a coordenação motora e o controle postural; 

- Melhorar a circulação e a respiração; 

- Melhorar a integração sensorial; 

- Inibir padrões de movimentos anormais; 

- Aumentar a capacidade de concentração e memorização; 

- Estimular a motivação; 

- Incentivar a comunicação e as apetências sociais e; 

- Desenvolver a independência e auto-estima, confiança e poder de decisão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da  CERCILEI) 

A CERCILEI obriga-se a:  

a) disponibilizar um Técnico de Serviço Social, um Fisioterapeuta, dois Terapeutas 
Ocupacionais e um Motorista para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 
Hipoterapia; 

b) assegurar o transporte dos alunos/utentes até ao “Centro Hípico D. Cavalo” e regresso 
às instalações da Cercilei, de acordo com o calendário e horário estipulado; 

c) enviar à primeira outorgante, após o início da vigência do presente protocolo, uma 
listagem com o nome completo e data de nascimento dos utentes da actividade de 
hipoterapia; 

d) enviar à primeira outorgante, com a periodicidade mensal e devidamente preenchido, o 
Anexo I, que faz parte integrante deste protocolo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a comparticipar nas despesas com um monitor, 
atribuindo, para o efeito, o valor mensal de € 400,00 (Quatrocentos Euros) à CERCILEI, 
pela participação de 16 jovens, num total de 4 horas semanais ou 16 mensais. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Vigência) 

O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Setembro de 2004 e termina no dia 30 de 
Junho de 2005, podendo ser renovado por períodos sucessivos de um ano, mediante 
deliberação da Câmara Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por acordo 
entre as partes. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
Art.º 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do Art.º 3.º do 
Código do Imposto de Selo.» 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo de 
colaboração em epígrafe delibera, por unanimidade, aprová-la, conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para proceder à sua assinatura e a atrib uir-lhe efeitos a 1 de Setembro do 
corrente ano. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

PROJECTO DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – APRESENTAÇ ÃO 

N.º 1287/04 Antes do Período de Antes da Ordem do Dia, a empresa GLCS – 
Arquitectos, Ld.ª, fez uma apresentação pormenorizada do projecto em epígrafe, 
esclarecendo os Senhores Vereadores das dúvidas colocadas. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade, aprovar o 
Projecto apresentado. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 
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SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE - ALTERAÇÕES AO TRÂNS ITO 

N.º 1288/04 Reconhecendo a necessidade de se desenvolverem esforços de 
sensibilização dos cidadãos para a utilização de modos de transporte mais sustentáveis e 
de se proporcionar a todos uma cidade mais saudável e mais agradável, a Câmara 
Municipal de Leiria decidiu organizar, pela segunda vez, a Semana Europeia da Mobilidade, 
de 16 a 22 de Setembro, sendo o grande acontecimento da semana o Dia Europeu Sem 
Carros, na segunda-feira, dia 22 de Setembro. 

O perímetro que constitui a Zona Sem Trânsito Automóvel é limitado pelas seguintes vias, 
nas quais ainda é possível circular: Rua de Alcobaça, Rua Comandante João Belo, Largo 
Marechal Gomes da Costa, Rua João de Deus, Largo Alexandre Herculano, Ponte Afonso 
Zuquete, Rua do Lis, Largo Camilo Castelo Branco, Rua Comissão de Iniciativa 1931, Rua 
Anzebino da Cruz Saraiva, Avenida D. João III, Praça do Emigrante, Avenida Cidade de 
Maringá, Rotunda da Zona Desportiva, Rua Pero Alvito, Avenida Ernesto Korrodi e Rua dos 
Mártires. 

O fecho dos arruamentos que formam a Zona Sem Trânsito Automóvel será efectuado 
apenas durante o dia 22 de Setembro, entre as 7h00 e as 20h00. No âmbito deste dia foram 
programadas várias actividades, sendo necessário proceder a alterações ao trânsito com 
alguma antecedência, de forma a permitir a sua preparação: 

• Fecho dos Parques de Estacionamento reservados para as actividades do Dia 
Europeu Sem Carros - dia 22 de Setembro (alterações a entrar em vigor a partir das 
00h00): 

o Largo 5 de Outubro de 1910, frente ao Edifício Banco de Portugal; 

o Largo 5 de Outubro de 1910, frente à estátua do Papa Paulo VI; 

o Largo Comendador José Lúcio da Silva; 

• Proibição de estacionamento na Avenida Heróis de Angola e Rua Coronel Teles 
Sampaio Rio – dia 22 de Setembro, a partir das 00h00; 

• Proibição de estacionamento, excepto para cargas e descargas, em zonas que 
serão parques de estacionamento de conveniência (apoio à logística da zona 
interdita ao trânsito) – dia 22 de Setembro, a partir das 00h00: 

o Edifício da Companhia Leiriense de Moagem; 

o Largo Alexandre Herculano (Igreja do Espírito Santo); 

o Rotunda da Zona Desportiva 

o Espaço de cargas e descargas a criar no entroncamento do Largo Marechal 
Gomes da Costa e Rua Engenheiro Duarte Pacheco. 

A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à informação. 

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIV ADO DO MUNICÍPIO, 
DO TERRENO DESTINADO À CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE S UPERFÍCIE EM 
SUBSOLO, PARA A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQU E PÚBLICO DE 
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS, NO LARGO DA 
FONTE LUMINOSA - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PÁRCOME TROS À 
SUPERFÍCIE - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA EM SES SÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 1999. 
N.º 1289/04 Retirado.  

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBA NÍSTICAS E DAS 
RESPECTIVAS TAXAS E COMPENSAÇÕES 

N.º 1290/04 Presente o processo relativo ao projecto de Regulamento Municipal de 
Operações Urbanísticas e das Respectivas Taxas e Compensações publicado através do 
Aviso n.º 4867/2004 no Diário da República, II Série, n.º 145, Apêndice n.º 84, de 22 de 
Junho de 2004, pp. 23-70, do qual fazem parte os comprovativos da afixação e da 
publicação do edital n.º 130/2004 que publicitou aquele projecto, bem como as sugestões 
apresentadas pela “AECOPS – Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas” 
e pela “ACILIS – Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós” ao 
abrigo do disposto no artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, e ainda a lista 
dos interessados que procederam à consulta deste processo ao abrigo do disposto no 
artigo 118.º do mesmo Código. 

A Câmara, depois de analisar o Projecto de Regulame nto Municipal de 
Operações Urbanísticas e das Respectivas Taxas e Co mpensações e de ponderar as 
sugestões apresentadas quanto ao mesmo, delibera po r unanimidade proceder a 
alterações na redacção dos artigos 5.º, n.º 4, 12.º , n.º 2, 16.º, n.º 7, 18.º, n.º 4, 87.º, n.º 1, 
113.º, n.º 1 e correcção da numeração dos n.ºs 4 e 5 (decorrente de erro tipográfico na 
publicação), e 181.º, da forma que se segue: 

«Artigo 5.º 

(...) 

 1. (...). 

 2. (...). 

 3. (...). 

 4. (...), deve ser guardada, durante a execução da s obras, no local da realização 
das mesmas ou no domicílio ou na sede ou filial do titular da operação urbanística 
desde que localizados na área do Concelho de Leiria .» 

«Artigo 12.º 

(...) 

 1. (...). 

 2. (...) projecto de arquitectura aprovado ou, se dispensável, em vistoria (...). 

3. (...).» 
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«Artigo 16.º 

(...) 

 1. (...). 

 2. (...). 

 3. (...). 

 4. (...). 

5. (...). 

6. (...). 

7. (...), o original do alvará de classificação em empreiteiro, construtor, 
empreiteiro geral ou construtor geral, ou do título  de registo na actividade da 
construção que, (...).» 

«Artigo 18.º 

(...) 

 1. (...). 

 2. (...). 

3. (...). 

4. (...) mediante despacho do presidente da Câmara Municipal de Leiria.» 

«Artigo 87.º 

(...) 

 1. (...) Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro. 

 2. (...).» 

«Artigo 113.º 

(...) 

 1. (...) requerimento a apresentar pelo interessad o (...). 

2. (...). 

3. (...). 

4. (...) anterior n.º 3 repetido . 

5. (...) anterior n.º 4 .» 

«Artigo 181.º 

(...) 

 (...) vigor 30 dias (...).» 

 Mais delibera, no que respeita às taxas fixadas e aos respectivos montantes, 
manter na íntegra o Projecto de Regulamento Municip al, atendendo a que tais taxas e 
montantes foram fixados após aturada ponderação e a nálise comparativa com regras 
da mesma natureza estabelecidas pelos Municípios me mbros da “AMAE – Associação 
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de Municípios da Alta Estremadura”, na sequência da s quais ficaram previstas taxas e 
se acolheram regras e padrões de determinação dos r espectivos montantes assentes 
em parâmetros situados na média dos valores apurado s, quando considerada a 
realidade sócio-económica e urbanística do Concelho  de Leiria por si só e relacionada 
com a realidade dos Concelhos abrangidos pela “AMAE ”; ao que acresce o facto não 
menos relevante, de os montantes das taxas até aqui  em vigor terem sido fixadas em 
1997, tendo sofrido apenas actualizações de acordo com a evolução da taxa de 
inflação, nunca se tendo corrigido a deficiência es trutural de que enfermavam, 
designadamente quanto ao equilíbrio entre os provei tos e os custos globais. De facto, 
tendo por referência o ano de 2003, o montante tota l da receita arrecadada 
proveniente de operações urbanísticas (€840.874,00)  foi inferior ao montante dos 
custos directos apenas com o pessoal (€889.463,00).  

Mais delibera dar conhecimento do teor da presente deliberação às 
entidades que se pronunciaram sobre o Projecto de R egulamento Municipal em 
epígrafe no uso da faculdade que lhes foi conferida  ao abrigo do disposto no artigo 
117.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Delibera, ainda, submeter, nos termos das disposiçõ es combinadas do artigo 
64.º, n.º 6, alínea a) e do artigo 53.º, n.º 2, alí nea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, à aprovação da Assembleia Municipal a Pro posta de Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas e das Respectiv as Taxas e Compensações 
coincidente com o Projecto do mesmo Regulamento pub licado em Diário da 
República ao qual foram introduzidas as alterações constantes da presente 
deliberação e com o seguinte Preâmbulo: 

«Preâmbulo 
Considerando que o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de  Dezembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, veio estab elecer o novo regime jurídico da 
urbanização e edificação, revogando os regimes cont idos nos Decretos-Leis n.ºs 
445/91, de 20 de Novembro (alterado), 448/91, de 29  de Novembro (alterado), 83/94, de 
14 de Março, e 92/95, de 9 de Maio, bem como os art igos 9.º, 10.º e 165.º a 168.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

Considerando que no seu artigo 3.º o Decreto-Lei n. º 555/99 prevê a 
obrigatoriedade de elaboração de regulamentos munic ipais de execução do regime 
nele consagrado; 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, compete à Câm ara Municipal elaborar propostas 
de regulamentos municipais com eficácia externa, a sujeitar à aprovação da 
Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alí nea a) do n.º 2 do artigo 53.º do 
mesmo diploma legal, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

Considerando que o regime jurídico introduzido pelo  Decreto-Lei n.º 555/99 é 
profundamente inovador relativamente aos regimes de  licenciamento municipal de 
obras particulares e de operações de loteamento urb ano e de obras de urbanização 
previstos, respectivamente, no Decreto-Lei n.º 445/ 91 e no Decreto-Lei n.º 448/91, 
desde logo por reunir num só diploma toda a discipl ina jurídica de tais operações 
urbanísticas e igualmente por estabelecer esquemas procedimentais novos, distintos 
entre si e mais simplificados; 

Considerando que, desde 10 de Fevereiro de 1997, se  encontra em vigor no 
Município de Leiria o Regulamento Municipal de Obra s Particulares publicado nessa 
data no Diário da República, II Série, n.º 34, pp. 1736 a 1746, e que foi mantido em 
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vigor em conformidade com a faculdade que nesse sen tido foi conferida aos 
Municípios pelo disposto no artigo 2.º do Decreto-L ei n.º 177/2001; 

Considerando que cumpre estabelecer uma disciplina normativa de âmbito 
municipal que acautele os efeitos que o novo regime  jurídico da urbanização e 
edificação tem aos níveis da actividade de edificaç ão e urbanização, da iniciativa e da 
intervenção procedimentais dos particulares e da ac tuação administrativa quer 
quanto à tutela e prossecução dos interesses públic os envolvidos, quer quanto à 
garantia da legalidade; 

Considerando que, face aos procedimentos administra tivos agora introduzidos 
e nos termos do disposto nas alíneas a), b) e c) do  artigo 19.º da Lei n.º 42/98, de 6 de 
Agosto (alterada), importa rever as taxas a cobrar no âmbito dos procedimentos de 
licenciamento e de autorização das diversas operaçõ es urbanísticas abrangidas pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, no que respeita aos respect ivos montantes e critérios de 
aplicação; 

Considerando a obrigatoriedade legal de estabelecer , ao nível regulamentar, as 
normas para o cálculo das compensações pela realiza ção de operações urbanísticas. 
 Assim, em cumprimento do preceituado no artigo 3.º  do Decreto-Lei n.º 555/99 
e no uso do poder regulamentar próprio conferido ao s Municípios, foi aprovado o 
presente Regulamento Municipal de Operações Urbanís ticas e das Respectivas Taxas 
e Compensações. 
 Sobre o projecto do presente Regulamento foram ouv idos, nos termos do 
disposto no artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo, a “ACILIS – 
Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalh a e Porto de Mós”, a “NERLEI – 
Associação Empresarial da Região de Leiria”, a “ARI COP – Associação Regional dos 
Industriais da Construção e Obras Públicas  do Distrito de Leiria”, a “AECOPS – 
Associação de Empresas de Construção e Obras Públic as” e a “DECO – Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor”. 
 O mesmo projecto de Regulamento foi ainda objecto de apreciação pública, 
nos termos do disposto no artigo 118.º do Código do  Procedimento Administrativo, 
por um período de 30 dias contados da sua publicaçã o no Diário da República, II 
Série, n.º 145, Apêndice n.º 84, de 22 de Junho de 2004, e em edital afixado nos 
lugares de estilo.» 

 

** 

PONTO NUMERO QUINZE 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE QUENTE 

N.º 1291/04 No seguimento do solicitado pelo Senhor Vereador Dr. Hélder Roque, na 
reunião anterior, em representação da LeiriaPolis, o Senhor Arqt.º António Moreira de 
Figueiredo, antes do período de Antes da Ordem do Dia, apresentou o projecto aprovado 
para o parque em epígrafe, dando conhecimento que foram aceites a grande parte das 
sugestões apresentadas pelos moradores da Rua Anzebino da Cruz Saraiva, tendo sido 
afixado nos prédios dos habitantes o documento já concluído. Apresentou as alterações 
introduzidas mais relevantes, que constam da eliminação da rotunda prevista para o 
entroncamento entre as ruas de S, Miguel e Comissão Iniciativa e, em consequência a 
retirada do projecto de atravessamento rodoviário que iria fazer a ligação ou outro lado da 
cidade por uma ponte, por se ter considerado que seria uma obra tecnicamente complicada, 
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conforme estudos efectuados. Informou ainda que o Plano de Pormenor poderá sofrer 
alterações, caso a Comissão Técnica de Acompanhamento assim o exija, mas que 
independentemente disso as obras no que respeita à construção do parque de 
estacionamento semi-enterrado já iniciaram. Distribuiu ainda a pedido do Senhor Vereador 
Dr. José Manuel Silva na Reunião anterior um mapa que se encontra anexo ao original da 
presente acta, onde consta o nome das empreitadas, valor e situação que estão nesta data 
a serem desenvolvidas pela LeiriaPolis. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque  expressou que solicitou o agendamento 
deste assunto em virtude de desconhecer qual o projecto que se encontra em execução. 
Durante a discussão pública, integrou uma comissão que apresentou alterações, soube que 
moradores também o fizeram e que ainda não obtiveram resposta, que a Câmara nunca 
mais abordou tal questão, que a Assembleia Municipal nunca se pronunciou, pelo que não 
sabe o que se encontra aprovado para a obra que já está a decorrer. 

Por outro lado, o estudo do Cesur – parecer técnico para o túnel urbano de 
Leiria – também sugere alterações para a área agora em análise. 

Na proposta que na altura subscreveu, estava incluída uma rotunda e uma 
ponte, que embora não fosse absolutamente necessário, julgava-se que teria interesse a 
sua construção, ligando a alameda na zona da Fonte Quente à Rua de S. Francisco, para 
reduzir a distância de acesso à zona comercial para quem se desloca da zona sudueste da 
cidade. 

O próprio estudo da Cesur também propõe estas duas obras, justificando a 
oportunidade da sua construção, deixando até de concluir de que haveria ganhos 
económicos, funcionais e provavelmente estéticos. Contudo, refere que esta solução de 
edificação integrada não será viável por já se encontrar aberto o concurso para a 
empreitada do parque de estacionamento. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque questionou a metodologia utilizada, com 
abertura extemporânea deste concurso sem que todo o processo de discussão pública e 
emissão de pareceres estivesse concluída, o que poderá ter inviabilizado uma melhor 
proposta para aquele local e que se coadugnasse em termos futuros. Melhor seria que 
tivesse sido interrompido tal procedimento e se instruísse no concurso a melhor solução 
para aquele local. 

Como não o fizeram e nada nos foi dito sobre as opções do que está a ser 
efectuado nesta empreitada, foram os motivos que motivaram ter solicitado tal 
agendamento. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera por 
unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

** 

N.º 1292/04 PROC.º N.º 855/02 
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De GASCENSOL – INSTALAÇÕES TÉRMICAS E CLIMATIZAÇÕES, L D.ª, 
com sede em Quinta de S. Bartolomeu, Lote A1 – r/c, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para 
legalização da alteração de um pavilhão, a levar a efeito em Casal dos Matos – Vinagreiro, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  08/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da alteração acima referida, condic ionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidades no prazo  de seis meses, 
incluindo projecto de segurança contra incêndios, f ace ao parecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e projecto aprovado p or esta entidade; 

2.º esclarecer quanto à estimativa de custo e calen darização previsível 
referente aos trabalhos em causa. 

** 

ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 13 de Setembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


