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ACTA N.º 38 
Aos dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil, 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: ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

** 

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

** 

Por motivos devidamente justificados os Senhores Vereadores, DR. VÍTOR 
MANUEL DOMINGUES LOURENÇO, ENG.º PEDRO LOPES PEREIR A DE FARIA e DR. 
ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE SOUSA  não estiveram presentes. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; por parte do 
Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES, para 
apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2000.10.25 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES N.º S.: 

156/87 ADELINO DAS NEVES FERREIRA 
1131/89 CIDÁLIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE SOUSA PISSARRA 

472/90 JOSÉ PEREIRA DE SOUSA 
477/97 ARMINDO PEREIRA CASALINHO 
478/97 ARMINDO PEREIRA CASALINHO 
662/97 PROVILEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

1603/97 LARCID – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES DO LIS, LD.ª 
1/98 SOMAGIL – ELECTRICIDADE, LD.ª 

848/98 SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO PREDICALDELAS, LD.ª 
849/98 SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO PREDICALDELAS, LD.ª 
708/99 SUSANA MARIA PATRÍCIO GOMES 

1031/99 MANUEL MALÍCIA DE SOUSA 
44/2000 CARIANO & IRMÃO, LD.ª 
82/2000 ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, SA 

113/2000 CONSTRUTORA DA CARANGUEJEIRA – CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, 
LD.ª 

716/2000 CARLOS MANUEL SOUSA COZINHEIRO 
745/2000 PAULO BARROCA MOREIRA LIMA 
882/2000 BANCO MELLO, SA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO V.H. N.º : 

20/96 ANA DE LOURDES COSTA VIEIRA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS LOT. N.º S: 

8/77 FERNANDO MARTINS COELHO 
8/89 LAGOA & COMPANHIA, LD.ª 

31/94 MANUEL HENRIQUES PEREIRA 
PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS  INF. LOT. N.º S: 

7/2000 FERNANDO GASPAR DA COSTA 
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PONTO NÚMERO CINCO 

T 303/96 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA S. 
EUFÉMIA, CASA DO POVO E POSTO MÉDICO – 1.ª FASE – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E A MENOS 

T 103/99 EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DA ROTUNDA (L 20) AV. DR. FRANCISCO SÁ 
CARNEIRO COM A RUA ADELINO AMARO DA COSTA E AV. D. JOÃO III 
– INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 81/99 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA – INFORMAÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MAIS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE GESTÃO DE 
FROTA / ALUGUER OPERACIONAL 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- ALTERAÇÃO N.º 16 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 
- ALTERAÇÃO N.º 18 AO ORÇAMENTO DE 2000 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – SEMANA DO CALOIRO 
- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SEMANA DO CALOIRO 
- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – SEMANA DO CALOIRO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
- JARDIM DE INFÂNCIA DE GROU – PAGAMENTO DE RENDA 
- VERBA DE ARRANQUE – JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA (1 LUGAR) 
- INATEL – DELEGAÇÃO DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 
- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 
- GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA - CERCILEI 
- PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA – LAR DE SANTA 

ISABEL 

** 
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N.º2769/00 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHE ESTÁ RESERVADO, ATENDEU O SEGUINTE MUNÍCIPE: 

Sr. José Luís Ruivo,  em nome dos moradores da Urbanização Valverde, 
Marrazes transmitiu a discordância pela cedência de terreno ao “Lar Emanuel” para 
construção da sua sede naquele loteamento, numa parcela de um conjunto de 10.700 m2 
que o Alvará consignou para construção de escolas, pelo que consideram estarem a ser 
defraudados com esta construção que também não respeita o índice de construção para 
aquele terreno. 

Chamou a atenção ainda para a linha de água subterrânea existente naquele 
local e que poderá ser obstruída pela construção. 

A Senhora Presidente  esclareceu que, depois de analisar o processo, verificou 
que realmente, na parte descritiva do Alvará, consta que o espaço cedido se destina a 
escolas; no entanto, na planta síntese do próprio Alvará, a mesma área está destinada para 
equipamento. Na deliberação de Câmara que aprovou o Alvará, a referida área está 
igualmente destinada a equipamento e na escritura do terreno feita a favor da Câmara 
consta – Domínio privado do Município – Equipamento. 

Admite-se ter havido um engano na descrição do Alvará, uma vez que em todas 
as outras peças que constituem o processo: deliberação de Câmara, planta síntese do 
Alvará e escritura do terreno, o mesmo aparece destinado a equipamento. 

Informou igualmente que a área escriturada em nome do Município (domínio 
privado – equipamento) é de mais ou menos 10.000 m2 tendo sido cedido em direito de 
superfície ao Lar Emanuel, apenas 2.500 m2, permitindo que o diferencial no futuro, e se for 
necessário, venha a ser utilizado para construção de Escolas. As Escolas, na sua opinião 
convivem perfeitamente com Lares; é até saudável que isso acontece. Não há qualquer 
alteração do uso, na sua opinião. 

Quanto à questão do índice de construção, o mesmo respeito o índice do 
loteamento e a altura de construção é a mesma dos prédios já licenciados e construídos 
dentro do próprio loteamento. 

No que se refere à linha da água, a mesma está enterrada em colector desde 
que as infra-estruturas do loteamento estão feitas. Se a construção colidir com o mesmo, 
poderá naturalmente ser desviado. 

O Sr. José Luís Ruivo  disse ainda que os moradores só tiveram conhecimento 
da cedência para a construção do Lar através da afixação do aviso no local e que após 3 
dias da afixação já estava aprovado, pelo que consideram que foi feito de má fé. Quanto à 
cedência do terreno ao “Lar Emanuel” não compreende porque considera que é uma 
instituição particular que tem fins lucrativos, por isso construíram casas em terrenos próprios 
para venda e só depois solicitaram à Câmara a cedência de terreno. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que quanto à 
colocação do aviso no local, existe uma informação dos Serviços de fiscalização que 
quando lá se deslocaram estava tudo bem. 
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A Senhora Presidente  respondeu que se trata de uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social e que sempre que este tipo de Instituições solicitem à Câmara 
colaboração na cedência de terreno, ou outro tipo de apoios, a Câmara se tiver terrenos 
disponíveis cede, tendo em conta estas Instituições serem vitais para a sociedade e 
substituem-se ao Estado que não tem capacidade de resposta para satisfazer todas as 
necessidades. 

O Lar Emanuel tem, como aliás todas as Instituições do género, um verdadeiro 
papel social. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º2770/00 PROC.º N.º 156/87 - (fl - 77) 
De ADELINO DAS NEVES FERREIRA, residente na Rua Titto Larcher, n.º 11 – 

Cruz d’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de legalização das 
alterações levadas a efeito numa moradia unifamiliar, situada no Lote 4 – Cruz d’ Areia, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 

1.º comunicar ao Quartel General da Região Militar Norte, a data de inicio e 
final da construção em causa, com pelo menos 10 dia s de antecedência em relação às 
referidas datas; 

2.º cumprir o disposto no art.º 27º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 250/ 94, de 15 de Outubro, 
relativamente à vistoria de fiscalização do cumprim ento das disposições legais 
respeitantes à Servidão Militar, devendo para o efe ito informar o Quartel General da 
Região Militar Norte, da data em que terá lugar, de  acordo com a alínea b) do parecer 
n.º 1846 – P.º 3.4.2.52 de 5 de Setembro do QG/RMN (do qual deverá ser dado 
conhecimento); 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 
Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença de utilização, 

deverá verificar-se parecer favorável do Quartel Ge neral da Região Militar Norte, 
relativamente às condições no parecer acima referid o. 

** 

N.º2771/00 PROC.º N.º 1131/89 - (fl - 141) 
De CIDÁLIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DE SOUSA PISSARRA, residente 

na Rua das Belgas, n.º 20, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
legalização das alterações levadas a efeito numa moradia, situada em Arrabalde da Ponte, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado ao seguinte: 
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1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
2.º esclarecer a discrepância que se verifica entre  as plantas à escala 

1/200 e escala 1/1000, no que se refere ao limite d a propriedade. 

** 

N.º2772/00 PROC.º N.º 472/90 - (fl. - 299) 
De JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, residente na Rua do Marco Geodésico, n.º 

301, freguesia de Azoia, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito 
num edifício (instalações do jardim de infância “a escolinha”), situado na Urbanização Quinta 
de S. Bartolomeu, Lote 15, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  26/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei 250/94, de 15 de Outubro, uma vez que: 

- após análise do presente processo e considerando ainda os 
antecedentes, nomeadamente quanto ao loteamento que  não prevê a utilização 
proposta para o local em causa, mantém-se o parecer  desfavorável anteriormente 
emitido e transmitido através do oficio n.º 6158 de  19/06/2000. 

** 

N.º2773/00 PROC.º N.º 477/97 - (fl. - 189) 
De ARMINDO PEREIRA CASALINHO, residente na Rua das Caneiras, n.º 121 

– Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de ampliação e 
alteração de uma moradia (anexo e muro de vedação), situada no Lote 1 - Sismaria, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre os afastamentos laterais previstos no 
loteamento; 

2.º não cumpre a altura máxima para anexos prevista  no loteamento – 3 
metros, incluindo a cobertura. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 



 

CMLeiria/Acta n.º 38 de 2000.11.02 

.001800-(7) 

N.º2774/00 PROC.º N.º 478/97 - (fl. - 199) 
De ARMINDO PEREIRA CASALINHO, residente na Rua das Caneiras, n.º 121 

– Leiria-Gare, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de ampliação e 
alteração de uma moradia (anexo e muro de vedação), situada no Lote 2 - Sismaria, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre os afastamentos laterais previstos no 
loteamento; 

2.º não cumpre a altura máxima para anexos prevista  no loteamento – 3 
metros, incluindo a cobertura. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

** 
N.º2775/00 PROC.º N.º 662/97 - (fl - 263) 

De PROVILEI – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, com sede na 
Rua Vasco da Gama, n.º 15 – 3.º, freguesia de Leiria, acompanhado dos seguintes pedidos: 

1.º prorrogação de prazo para acabamentos de um edifício, situado em Vale do 
Arneiro, freguesia de Marrazes; 

2.º isenção do pagamento da taxa referente à emissão do Alvará de Licença de 
Construção, para acabamentos do edifício acima referido, uma vez que a referida 
Associação é de utilidade pública. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 

1.º autorizar a pretensão para acabamentos do edifí cio acima referido; 
2.º isentar do pagamento de quaisquer taxas que a o bra venha a 

necessitar até à Licença de Utilização inclusive, c om base no disposto no alínea b) do 
n.º 2 do art.º 73º do Regulamento Municipal de Obra s Particulares e art.º 5.º da Tabela 
de Taxas e Licenças, devendo no entanto proceder ao  levantamento do respectivo 
Alvará de Licença de Construção para acabamentos, d entro dos prazos legalmente 
fixados, apresentando os documentos necessários par a o efeito. 

** 
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N.º2776/00 PROC.º N.º 1603/97 - (fl - 365) 
De LARCID – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES DO LIS LDA, com sede na Rua 

do Município, Lote B2 – 1.º Frente, freguesia de Leiria, acompanhado de um pedido de 
reanálise para acabamentos de um bloco habitacional, situado em Quinta do Seixal, Lote 1, 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar a pretensão e autorizar a emis são do alvará de licença de 
construção para acabamentos da obra acima referida.  

** 

N.º2777/00 PROC.º N.º 1/98 - (fl - 288) 
De SOMAGIL – ELECTRICIDADE LDA, com sede em Vidigal, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura de legalização das alterações levadas a efeito 
num armazém, situado em Calmeiras, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito no armazém acima referido, condici onado a apresentar o seguinte: 

1.º certidão da Conservatória do Registo Predial (d as propriedades) 
actualizada; 

2.º calendarização para as alterações agora propost as; 
3.º projectos de especialidades (relativos às alter ações), no prazo de 180 

dias. 

** 

N.º2778/00 PROC.º N.º 848/98 - (fl. - 266) 
De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO PREDICALDELAS LDA, com sede na 

Rua do Centro, n.º 42 – Caldelas, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura da legalização das alterações levadas a efeito numa moradia unifamiliar, 
situada na Urbanização Belmonte II, Lote 14 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização das alterações 
levadas a efeito na moradia acima referida, condici onado a apresentar o seguinte: 

1.º corte com indicação dos limites do lote e perfi l original do terreno; 
2.º duas colecções do projecto de arquitectura devi damente rectificado; 
3.º projectos de especialidade no prazo de 180 dias . 
Mais delibera informar que, para efeitos de posteri or licenciamento de 

muros de vedação, deverá apresentar a totalidade do s alçados dos mesmos, com 
indicação do perfil original do terreno, de implant ação sucinta da moradia e de forma 
a cumprir o n.º 5 do art.º 25º do Regulamento do Pl ano Director Municipal, não 
devendo os mesmos exceder 2 metros. 

** 
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N.º2779/00 PROC.º N.º 849/98 - (fl. - 262) 
De SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO PREDICALDELAS LDA, com sede na 

Rua do Centro, n.º 42 – Caldelas, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura da legalização das alterações levadas a efeito numa moradia unifamiliar, 
situada na Urbanização Belmonte II, Lote 15 – Casal dos Matos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o projecto não cumpre a área bruta de construçã o para o 1.º piso, de 
acordo com o loteamento (Lot. 28/96); 

2.º não apresentou corte com indicação dos limites do lote e perfil original 
do terreno. 

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 n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 
N.º2780/00 PROC.º N.º 708/99 - (fl - 75) 

De SUSANA MARIA PATRICIO GOMES, residente na Rua Nova da Seixeira – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao pedido de reanálise do projecto de 
arquitectura de ampliação de uma moradia, situada no Lote 3 - Rua Nova da Seixeira – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da ampliação a levar a efeito na 
moradia acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do art.º 70º do Regulame nto Geral das 
Edificações Urbanas, devendo prever corredor com 1, 1m de largura; 

2.º cumprir com o art.º 1364º do Código Civil, rela tivamente à janela da 
instalação sanitária; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
4.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 38 de 2000.11.02 

.001803-(10)

N.º2781/00 PROC.º N.º 1031/99 - (fl. - 93) 
De MANUEL MALICIA DE SOUSA, residente em Casal da Quinta, freguesia de 

Milagres, referente ao pedido de reanálise da alteração de uso das fracções “I” e “J”, 
localizadas no bloco misto situado no Lote 13 – Bairro das Almuinhas freguesia de 
Marrazes, para instalação de estabelecimento de restauração. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do di sposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 2 0 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei 250/94, de 15 de Outubro, face aos  antecedentes do processo e por 
não ter apresentado os elementos solicitados no ofi cio n.º 6741 de 04/07/2000. 

** 

N.º2782/00 PROC.º N.º 44/2000 - (fl. - 71) 
De CARIANO & IRMÃO LDA, com sede na Rua Paulo VI, n.º 79 – Apartado 38, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um pavilhão destinado a 
indústria de classe “C”, a levar a efeito em Carreira d’ Água, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, delibera, por 
unanimidade, considerar o empreendimento em causa d e indiscutível interesse 
Municipal, de acordo com o disposto na alínea c) do  n.º 2 do art.º 62º do Regulamento 
do Plano Director Municipal, e aprovar o projecto d e arquitectura do pavilhão acima 
referido, devendo apresentar no prazo de 180 dias, o seguinte: 

1.º projectos de especialidades; 
2.º planta de implantação com os muros de vedação c onfinantes com a via 

de acesso a Norte, implantados a 7,00m do respectiv o eixo; 
3º projecto de arranjos exteriores; 
4º licença de utilização do Domínio Público Hídrico . 
Mais delibera informar que, deverá cumprir com o pa recer emitido pelo 

ICERR - Instituto para a Conservação e Exploração d a Rede Rodoviária (do qual 
deverá ser dado conhecimento), bem como com as cond ições constantes da certidão 
de localização emitida pela CCRC – Comissão de Coor denação da Região Centro, 
nomeadamente no que se refere às condições de acess o à unidade (perfil transversal 
e pavimento), as quais antes do inicio da laboração  devem ser adequadas à actividade 
industrial pretendida. 

** 

N.º2783/00 PROC.º N.º 82/2000 - (fl. - 66) 
De ARRABALDE – EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, S.A., com sede na 

Rua Reinaldo Ferreira, n.º 36 – 1.º d.º - Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de um 
bloco habitacional, a levar a efeito no Lote B8 – Quinta de Porto Moniz, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 1 7º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º não apresentou certidão da Conservatória do Reg isto Predial 
esclarecedora quanto ao sujeito activo da posse do lote; 

2.º o projecto não cumpre o previsto no alvará de l oteamento, 
nomeadamente as cotas de soleira previstas; 

3.º as infra-estruturas do loteamento não se encont ram totalmente 
executadas. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a)) do n.º 1 do artigo 63º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei 
250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, para a devida compatibi lização do proposto 
com as alterações aprovadas por deliberação de Câma ra, deverá verificar-se a 
emissão do respectivo alvará de loteamento. 

Delibera ainda informar que, deverá esclarecer em s ede do processo de 
loteamento, as divergências existentes quanto ao nú mero de estacionamentos e 
tipologia de fogos previstos no documento da página  n.º 840, e os elementos anexos 
ao respectivo alvará. 

** 

N.º2784/00 PROC.º N.º 113/2000 - (fl - 85) 
De CONSTRUTORA DA CARANGUEJEIRA – CONSTRUÇÕES E 

IMOBILIÁRIA, LDA, com sede na Zona Industrial dos Pousos, Lote 20, freguesia de 
Pousos, acompanhado de uma exposição em resposta à proposta de indeferimento 
efectuada nos termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um bloco 
habitacional, a levar a efeito no lote 85 – Urbanização Charneca do Bailadouro, freguesia de 
Pousos. 

A Câmara, depois de analisar a petição do requerent e e concordando com 
a informação prestada pelo Departamento de Obras Pa rticulares em 27/10/2000, 
delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de ar quitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º reformular o projecto de modo a prever telhado com três águas, à 
semelhança do lote 83; 

2.º afectar os lugares de estacionamento encravados  à mesma fracção; 
3.º apresentar duas colecções do projecto de arquit ectura devidamente 

rectificado; 
4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 

projecto electromecânico de elevadores e projecto d e esgotos com rede de drenagem 
de águas residuais da cave; 
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5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2785/00 PROC.º N.º 716/2000 - (fl. - 37) 
De CARLOS MANUEL DE SOUSA COZINHEIRO E OUTRO, residente na Rua 

da Relvinha – Machados, freguesia de Boavista, referente ao projecto de arquitectura de 
cinco pavilhões, a levar a efeito em Casal Cego, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 4 1º do Decreto-Lei n.º 
445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei 250/94, de 15 de 
Outubro, verifica-se que: 

1.º o proposto não se enquadra urbanísticamente no local, face à proposta 
de ocupação indicada em projecto e face à tipologia  das construções envolventes e 
existentes na zona, podendo eventualmente desenvolv er-se estudo de ordenamento 
(loteamento), que permita assegurar o correcto enqu adramento urbano do mesmo; 

2.º o proposto interfere com a propriedade adjacent e do lado Nascente e, 
nomeadamente loteamento n.º 13/98 e processo de obr as n.º 725/98; 

3.º o projecto mereceu parecer desfavorável do ICER R – Instituto para a 
Conservação e Exploração da Rede Rodoviária e Servi ço Nacional de Bombeiros, 
tendo a EDP – Distribuição, Energia, S.A., emitido parecer com condicionantes (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

4.º não esclarece quanto ao cumprimento da totalida de dos aspectos 
indicados no art.º 49º do Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas, nomeadamente 
quanto às zonas impermeabilizadas e zonas destinada s a estacionamento; 

5.º o proposto excede os índices previstos no art.º  49º do Regulamento do 
Plano Director Municipal, nomeadamente face à ocupa ção prevista em cave. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a), b) e g) do n.º 1 do artigo 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

** 

N.º2786/00 PROC.º N.º 745/2000 - (fl - 29) 
De PAULO BARROCA MOREIRA LIMA, residente na Rua de Alcobaça, n.º 20, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia unifamiliar, a levar 
a efeito em Lavradio, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/10/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º a cota de soleira não poderá exceder 1,0m em re lação à via pública; 
2.º prever patamar devidamente dimensionado no r/ch ão junto ao acesso à 

cave por questões de segurança e, face ao disposto nos art.º s 15º e 45º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

3.º garantir o cumprimento do disposto no art.º 22º  do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro (relativamente à disponib ilidade de água e meios de extinção 
de incêndios); 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
5.º prever a cedência de uma faixa de terreno no li mite da propriedade do 

lado Norte e Poente com 2,0m de largura, para alarg amento do caminho existente que 
liga a Rua 1.º de Dezembro à Rua Nova da Seixeira, de acordo com o indicado no 
parecer da Junta de Freguesia (do qual deverá ser d ado conhecimento) e ainda, para 
alargamento da Rua 1.º de Dezembro; 

6.º cumprir-se com o indicado no parecer emitido pe la EDP Distribuição –
Energia, S.A. (do qual deverá ser dado conhecimento  ao requerente); 

7.º previamente à emissão da licença, deverá aprese ntar certidão da 
Conservatória devidamente rectificada face às áreas  a ceder acima indicadas, 
devendo o espaço cedido ser devidamente infra-estru turado com pavimento igual ao 
já existente no local; 

8.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 200.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 

N.º2787/00 PROC.º N.º 882/2000 - (fl - 22) 
De BANCO MELLO, S.A., com sede no Largo das Palmeiras, n.º 9 – 4.º d.º - 

Lisboa, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito nos n.º s 7 a 11 
do edifício situado na Rua Comandante João Belo, freguesia de Leiria. 

Retirado. 

** 

PONTO NUMERO DOIS 

N.º2788/00 PROC.º V.H. N.º 20/96 - (fl - 31) 
De ANA DE LOURDES COSTA VIEIRA,  referente à vistoria para efeitos de 

beneficiação higiénica do prédio onde reside e situado na Rua da Restauração, n.º 1 – r/c, 
freguesia de Leiria. 
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A Câmara, atendendo a que o proprietário não se pro nunciou no prazo 
estipulado no ofício n.º 9122 de 12/09/2000 e, na s equência da deliberação tomada em 
reunião de 30/08/2000, delibera, por unanimidade, n otificar o proprietário do imóvel, 
Gameiros & Ferreira, Lda, com sede na Avenida Marqu ês de Pombal, Lote 4 – r/c, 
freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto na alíne a c) do n.º 5 do art.º 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, e n.º 1 do art.º 13º do Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de 
Outubro, para no prazo de 45 dias, proceder à reali zação das obras necessárias à 
reparação das deficiências constantes no Auto de Vi storia, cujo teor já é do seu 
conhecimento. 

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

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º2789/00 PROC.º LOT. N.º 8/77  
De FERNANDO MARTINS COELHO,  residente em Quinta dos Capuchos-Leiria, 

referente ao loteamento sito em Qt.ª dos Capuchos, freguesia de Leiria. 

Retirado.  

** 

N.º2790/00 PROC.º LOT. N.º 8/89 (fl. 220 e 225) 
De LAGOA & COMPANHIA, LDA ., com sede em Agodim - Colmeias, 

requerendo a recepção provisória das infra-estruturas do seu loteamento sito em Vale 
Sepal, freguesia de Pousos e outro requerimento datado de 15.6.2000 solicitando a 
aplicação de materiais nos passeios, diferentes dos do projecto aprovado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com as 
informações do Departamento de Obras Municipais e d o Departamento de Urbanismo 
de 27.10.2000 delibera, por unanimidade, autorizar a recepção provisória das redes de 
águas e esgotos domésticos e pluviais e provisória parcial da rede viária do 
loteamento em causa, bem como a redução das Garanti as Bancárias n.º s 3252600097 
de Esc. 1.138.376$00 para 10% e 3252600098 de Esc. 7.481.966$00 para 1.635.993$00. 

Para execução dos trabalhos em falta quanto à rede viária (correcções na 
execução da escada a tardoz do lote 2 e na paviment ação numa área de 20m2, bem 
como reparação do revestimento superficial betumino so onde se encontra 
danificado), é concedido um prazo de 60 dias. Os tr abalhos referentes aos espaços 
verdes ainda não foram executados. 

É ainda deliberado aprovar a substituição da calçad a miúda de calcário 
aprovada para os passeios, por elementos pré-fabric ados de betão e lancil de calcário 
por lancil de betão. 

** 
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N.º2791/00 PROC.º LOT. N.º 31/94 (fl. 414) 
De MANUEL HENRIQUES PEREIRA e OUTROS , residente na Rua Prof. Abílio 

Alves de Brito, 88 - Pousos, acompanhado de um pedido de alteração ao projecto do 
loteamento sito em Barro – Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 30.10.20 00, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos art.º s 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro, com as alterações introduzidas pelo De creto-Lei n.º 6/96 de 31 de 
Janeiro: 

“Trata-se da divisão em 2 lotes da área remanescent e do alvará de 
loteamento n.º 856/97. 

Verifica-se que a referida área se localiza fora do s limites do aglomerado 
urbano, pelo que não é viável o loteamento da área remanescente, de acordo com o 
art. 8.º do Dec. Lei n.º 448/91 de 29 de Novembro c om a redacção do Decreto-Lei n.º 
334/95 de 28 de Dezembro.” 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 448/91, de 19 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
334/95, de 28 de Dezembro. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º2792/00 PROC.º INF. N.º 7/000 (fl. 8 ) 
De FERNANDO GASPAR COSTA , residente na Rua dos Carvalhais - Ortigosa, 

referente ao pedido de viabilidade para uma propriedade sita no lugar de Quinta de S. Jorge 
Freguesia de Barosa, inserida em área habitacional ou residencial, encontrando-se grande 
parte em baixa densidade sujeita a Plano Pormenor, estando uma pequena parte a sul em 
média densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 27.10.2000 delibera , por unanimidade, considerar 
viável a pretensão condicionada aos pareceres que v ierem a ser emitidos pelas 
entidades.  

O projecto de loteamento a apresentar deverá também  ser elaborado de 
acordo com o Regulamento do Plano Director Municipa l e ter em consideração os 
condicionalismos topográficos do terreno. 

** 

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 SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA E UFÉMIA, CASA DO 
POVO E POSTO MÉDICO – 1ª FASE (9) T – 303/96 
N.º2793/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no valor 
de 3.034.000$00 e a menos no valor de 2.754.000$00 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais no valo r de 3.034.000$00 + IVA e os 
trabalhos a menos, pelo valor de 2.754.000$00 + IVA , devendo dar-se conhecimento à 
Firma João Batista dos Santos, Lda. 

** 

EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO FUNC IONAMENTO DA 
ROTUNDA (L20) AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO COM A R UA ADELINO AMARO 
DA COSTA E AV. D. JOÃO III (9) T – 103/99 
N.º2794/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 2.483.556$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 2.48 3.556$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma MATOS & NEVES, LDA.  

** 

AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA (9) T – 81 /99 
N.º2795/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor 1.387.925$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 1.38 7.925$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à Firma VIRGILIO DE SOUSA LEAL.  

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO D E GESTÃO DE 
FROTA/ALUGUER OPERACIONAL (DA-47) 
N.º2796/00 Presente o ofício n.º 6971, de 26 de Outubro de 2000, dos SMAS, enviando à 
Câmara Municipal para ratificação, cópia de parte da acta n.º 34/00 da reunião do Conselho 
de Administração daqueles Serviços, realizada em 19 de Outubro, de 2000, respeitante à 
adjudicação da “GESTÃO DE FROTA EM ALUGUER OPERACIONAL” às seguintes Firmas: 
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- Parte I – FINLOG, Aluguer e Com. De Autom. SA, pelo valor de 
2.921.904$00; 

- Parte II - FINLOG, Aluguer e Com. De Autom. SA, pelo valor de 
10.224.720$00; 

- Parte III – RENTLEI, Automóveis e Turismo, SA, pelo valor de 
20.898.000$00; 

- Parte IV - RENTLEI, Automóveis e Turismo, SA, pelo valor de 2.916.000$00 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade: 

1- ratificar para efeitos da alínea b) do n.º 2 do artigo 21 da Resolução n.º 
7/98, do Tribunal de Contas, a deliberação do Conse lho de Administração dos SMAS 
tomada em reunião de 19 de Outubro de 2000, que adj udicou nos termos dos artigos 
54.º e 109.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju nho às Firmas atrás mencionadas e 
pelos valores acima referidos, a “GESTÃO DE FROTA E M ALUGUER OPERACIONAL”; 

2- dar conhecimento desta deliberação aos SMAS. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º2797/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a dois de Novembro de 2000, 
apresentando um total de Disponibilidades de 803.723.167$00 sendo de Operações 
Orçamentais 689.953.723$00 e de Operações de Tesouraria 113.769.444$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

ALTERAÇÃO N.º 16 AO PLANO DE ACTIVIDADES DE 2000 (2 ) 
N.º2798/00 Presente a 16.ª alteração ao Plano de Actividades para o corrente ano 
importando tanto os reforços como as anulações em 333.065 contos. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira e Dr. José da Silva Alves 
aprovar a 16.ª Alteração ao Plano de Actividades de  2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ALTERAÇÃO N.º 18 AO ORÇAMENTO DE 2000 
N.º2799/00 Presente a 18.ª alteração ao Orçamento Ordinário para o corrente ano, 
importando tanto os reforços como as anulações em 159.928 contos. 

A Câmara delibera por maioria com a abstenção dos S enhores Vereadores 
Raul Miguel de Castro, António José de Almeida Sequ eira e Dr. José da Silva Alves 
aprovar a 18.ª Alteração ao Orçamento de 2000. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – SEMANA DO CALOIRO (TL)24-16  
N.º2800/00 Retirado.  

** 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – SEMANA DO CALOIRO (TL)24- 15 
N.º2801/00 Presente o requerimento do representante da Associação de Estudantes da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, com sede no Morro do Lena, em Alto do 
Vieiro, Leiria solicitando autorização para instalação de duas tendas, com áreas de 36x40 m 
e 11x30 m, no recinto da Feira de Maio (junto ao NERLEI), durante os festejos da semana 
do caloiro que decorrerão nos dias 7, 8 e 9 de Novembro corrente. 

A Câmara delibera, por unanimidade ceder o espaço c omo forma de apoio 
ao evento e autorizar a colocação das tendas, de ac ordo com a alínea b), do n.º 4 do 
art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO - SEMANA DO CALOIRO (3 )24-20 
N.º2802/00 Presente o requerimento do representante da Associação de Estudantes da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com sede no Morro do Lena, em Alto do Vieiro, 
Leiria, solicitando Licença Acidental de Recinto para produção de música ao vivo, nas 
tendas instaladas no recinto da Feira de Maio (junto ao NERLEI), nos dias 7, 8 e 9 de 
Novembro corrente. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar: 

1- a realização do referido espectáculo, devendo pa ra o efeito pagar 
previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de 6.985$00 bem como 
promover o seu encerramento até às 04.00 horas; 

2- fazer respeitar os limites previstos no n.º 1 da  actual redacção do art.º 
21º do Regulamento Geral sobre o Ruído; 

3- comunicar ao Governo Civil e à PSP para reforçar  o patrulhamento; 
4- comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acção  Cultural no Distrito 

de Leiria. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO NOVE 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE COLMEIAS – TRANSFERÊNCIA DE  VERBA 
N.º2803/00 Presentes os ofícios da Escola do 1.º CEB de Barreiro e do Agrupamento 
Vertical de Colmeias , datados de 6 e 12 de Outubro/00, referentes ao transporte de alunos 
do 1.º CEB de Barreiro para a Escola do 1.º CEB de Santa Margarida, por motivo de obras 
na Escola de Barreiro, durante o mês de Outubro/00. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com a alínea m)  do n.º 1 do art.º 64.º da Lei N.º 
169/99, de 18 de Setembro é competência da Câmara M unicipal organizar e gerir os 
transportes escolares, delibera por unanimidade tra nsferir para o Agrupamento 
Vertical de Colmeias a verba de 30.000$00, para faz er face às despesas de transporte 
escolar.  

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE GROU - PAGAMENTO DE RENDA - D E 15-4 
N.º2804/00 Torna-se necessário proceder ao pagamento da renda anual do Jardim de 
Infância de Grou, relativamente ao ano lectivo de 1999/2000, no valor de 500.000$00. 

A Câmara delibera por unanimidade, proceder ao paga mento da renda 
anual do Jardim de Infância de Grou, no montante de  500.000$00, incluindo as 
despesas inerentes ao consumo de água e electricida de, a transferir para a Junta de 
Freguesia de Monte Redondo . 

** 

VERBA DE ARRANQUE - JARDIM DE INFÂNCIA DE AZOIA - D E 15-4 
N.º2805/00 Face à abertura de mais um lugar do Jardim de Infância de Azoia, propõe-se a 
atribuição de uma verba de arranque no valor de 177.000$00, com destino ao 
apetrechamento da sala de actividades (150.000$00 para aquisição de material didáctico e 
de apoio e 27.000$00 para aquisição de material de desgaste). 

A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir ao Jar dim de Infância de 
Azoia – 1 lugar, uma verba no valor de 177.000$00, para o seu arranque, através da 
Delegação Escolar de Leiria . 

** 

INATEL – DELEGAÇÃO DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º2806/00 Presente o ofício do INATEL , datado de 2000/10/11, solicitando a cedência 
gratuita do autocarro da CML (55 lugares), nos dias 03/12/2000, 07/01/2001, 04/02/2001, 
04/03/2001, 08/04/2001, 06/05/2001 e 03/06/2001, a fim de participarem em passeios 
pedestres. 

A Câmara delibera por unanimidade, autorizar a cedê ncia e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 
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NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º2807/00 Presente o ofício do NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA , datado de 
2000/09/07, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), a fim de 
participarem no Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal, nos dias 11 e 25 de 
Novembro. 

A Câmara delibera por unanimidade, autorizar a cedê ncia e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE PARCEIROS – PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML. - DE 18-4  
N.º2808/00 Presente o ofício do GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE PARCEIROS , 
datado de 2000/10/11, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (37 lugares), a 
fim de participarem no Campeonato Distrital de Iniciados em Figueiró dos Vinhos, no dia 12 
de Novembro. 

A Câmara delibera por unanimidade, autorizar a cedê ncia e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA  – CERCILEI 
N.º2809/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente a minuta do protocolo 
de parceria em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPI A 

(CERCILEI) 

Considerando:  

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

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

- Que 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; 

- Que a Hipoterapia constitui um exercício extremamente benéfico para os alunos/utentes 
da Cercilei. 
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Porque:  

- 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. 

Razão:  

- Porque entre a Cercilei e a Câmara Municipal de Leiria é celebrado o presente protocolo 
de parceria 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 da cintura pélvica, coluna lombar e articulação da anca; 

- Estimular do 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 
(Competências da Cercilei) 

1. Disponibilizar um Técnico de Serviço Social, um Fisioterapeuta, dois Terapeutas 
Ocupacionais e um Motorista para acompanhamento dos alunos/utentes às sessões de 
Hipoterapia. 

2. 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. 

3. Mensalmente efectuar e enviar à Câmara Municipal de Leiria relatório da actividade 
desenvolvida, referindo aspectos de assiduidade e salientando aspectos mais e menos 
positivos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

1. Comparticipar nos encargos com o Monitor atribuindo 700$00 por aluno e por sessão, 
até a um máximo de 16 alunos por sessão, num total de 44.800$00 por mês. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Validade) 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu termo no 
final do ano lectivo de 2000/2001, podendo ser renovado. 

CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal 
de Leiria e a Cercilei.” 

A Câmara depois de analisar a minuta do Protocolo d e Parceria em 
epígrafe, delibera por unanimidade aprová-lo 

** 

PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPIA  – LAR DE SANTA 
ISABEL 
N.º2810/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente a minuta do protocolo 
de parceria em epígrafe que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PRÁTICA DE HIPOTERAPI A 

(LAR SANTA ISABEL) 
Considerando:  

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

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

- Que 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; 

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

Porque:  

- 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. 
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Razão:  

- Porque entre o Lar Santa Isabel e a Câmara Municipal de Leiria é celebrado o presente 
protocolo de parceria 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; 

- 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 e; 

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

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências do Lar Santa Isabel) 

1. Disponibilizar duas Educadoras Sociais e um Motorista para acompanhamento dos 
alunos/utentes às sessões de Hipoterapia. 

2. 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. 

3. Mensalmente efectuar e enviar à Câmara Municipal de Leiria relatório da actividade 
desenvolvida, referindo aspectos de assiduidade e salientando aspectos mais e menos 
positivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

1. Comparticipar nos encargos com o Monitor atribuindo 700$00 por aluno e por sessão, até 
a um máximo de 24 alunos por sessão, num total de 67.200$00 por mês. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Validade) 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu termo no 
final do ano lectivo de 2000/2001, podendo ser renovado. 
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CLÁUSULA QUINTA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal 
de Leiria e o Lar Santa Isabel.” 

A Câmara depois de analisar a minuta do Protocolo d e Parceria em epígrafe 
delibera, por unanimidade aprová-lo 

** 

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

- CONSTRUÇÃO DOS EMISSÁRIOS DE OLHALVAS E DE PONTE DA S 
MESTRAS 

** 

CONSTRUÇÃO DOS EMISSÁRIOS DE OLHALVAS E DE PONTE DA S MESTRAS 
N.º2811/00 Pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos foi presente a informação que 
abaixo se transcreve: 

“INFORMAÇÃO 

Considerando o pedido de emissão, por parte da SIMLIS – Saneamento 
Integrado dos Municípios do Lis, SA de um documento, onde conste a declaração de 
interesse público da construção dos emissários de Olhalvas – 1.ª Fase e de Ponte das 
Mestras – 1.ª Fase; 

Considerando que a construção dos referidos emissários implicam a passagem 
em solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional; 

Considerando que o DL n.º 196/89 de 14 de Junho determina que os solos da 
RAN devem exclusivamente ser afectos à agricultura, sendo proibidas todas as acções que 
diminuam ou destruam as suas potencialidades agrícolas, prevendo, no entanto, no seu 
artigo 9.º, n.º 2, alínea d) que os pareceres favoráveis das comissões regionais da reserva 
agrícola podem ser concedidos quando estejam em causa “Vias de comunicação, seus 
acessos e outros empreendimentos ou construções de interesse público, desde que não 
haja alternativa técnica economicamente aceitável para o seu traçado ou localização”; 

Considerando que a construção e implementação dos emissários em causa, é 
considerado de relevante interesse municipal e regional, contribuindo de forma decisiva para 
a melhoria das condições de qualidade de vida e ambientais do Concelho; 

Face ao acima exposto, vem solicitar à digníssima Câmara Municipal se 
pronuncie quanto ao interesse público das obras acima referidas, da responsabilidade da 
SIMLIS, e de importância na concretização do projecto de despoluição de toda a Bacia 
Hidrográfica do rio Lis.” 
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A Câmara, analisado o assunto, delibera por unanimi dade considerar de 
interesse público a construção dos emissários de Ol halvas e de Ponte das Mestras, 
fundamentais para a concretização do projecto de de spoluição da Bacia Hidrográfica 
do Rio Lis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezasseis horas e catorze minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do 
departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos dois dias do mês de Novembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

___________________________ 
 


