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Acta n.º 32 
Aos dezanove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e cinco, 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. DANIEL VIEIRA PEREIRA  
 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 

 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

O vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço entrou mais tarde como 
adiante se fará referência. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe de 
Divisão Administrativa, em regime de substituição. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 12 de Setembro, cuja leitura foi dispensada por 
ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 
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Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 
Eng.º António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras 
particulares, e o Chefe da Divisão de Loteamentos, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para 
apresentação dos processos de loteamentos 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

553/05 José Adalberto Esteves Teles e Paiva 

690/05  Manuel Faria Costa 

744/05 José Pedrosa Vitorino Júnior 

874/05  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria C.R.L. 

 
Ponto número dois 

Análise do seguinte processo de licenciamento industrial 

Lind 117/05  Ergoestudo – Mobiliário de Escritório, Ldª. 
 
Ponto número três 

Análise dos seguintes processos de Loteamento 

Lot 13/89   Moisés de Jesus dos Santos 

Lot 10/91   Manuel Ribeiro dos Santos e Outro 

Lot 14/97  Construtora Antunes & Raimundo, Ldª. 

 

Ponto número quatro 
Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 112/2004 Requalificação do Cine-Teatro de Leiria. Aprovação de minuta 
de contrato 

T – 93/2004 Remodelação do Edifício da Ex-Cadeia e Construção de 
corpos de ligação – Edifício dos Paços de Concelho. 
Aprovação de minuta de contrato 

 
Ponto número cinco 
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1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. Protocolo entre o Município de Leiria e o Banco Espírito Santo para ajuda na 
reconstrução das habitações de vítimas carenciadas (incêndios) 

4. XXI Modificação ao Orçamento de 2005 - 1.ª Revisão 

 

Ponto número seis 
Declaração de prescrição de dívidas respeitantes a taxas dos mercados e feiras e 

outros, extinção dos respectivos processos de execução fiscal e anulação da receita virtual 

 
Ponto número sete 

Voto de Pesar 
 

Ponto número oito 
1. Cedência gratuita do Autocarro do Município. Ratificação de Despacho 

2. Cedência gratuita do Autocarro do Município 

3. Acção Social Escolar - 1.º Ciclo. Apoio à alimentação escolar 

4. Agrupamento de Escola Rainha Santa Isabel – Carreira. Apoio a Projecto 

 

Ponto número nove 
Relatório de Trabalho. Protocolo de Colaboração entre Câmara Municipal de Leiria e o 

Instituto de Comunicações 
 

Ponto número dez 
Programa “PAII” – Projecto “CAD. Protocolo de Cooperação 

 
Ponto número onze  

1. Exposição alusiva às Cidades Geminadas ou com Acordo de Cooperação e 
Amizade 

2. 13ème Salon des Artisans D’art 

3. 12ème Dictée Juniors Internationale de Saint-Maur-des-Fossés 

 
Ponto número doze 

Dia dos Castelos. Entrada gratuita no Castelo de Leiria 

** 
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Ponto número um 
N.º 1441/05 Processo n.º 553/05 - (fl. - 35) 

De José Adalberto Esteves Teles e Paiva, residente na Rua Adelaide Félix, n.º 
3 - 3.º dt.º, freguesia de Marvila, concelho de Santarém, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para ampliação de 
uma habitação, a levar a efeito na Rua João de Barros, n.º 3, localidade de Praia do 
Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de ampliação e alteração 
de um edifício existente no local acima indicado. 

O local insere-se ainda nos estudos do Plano de Urbanização da Praia do 
Pedrógão, sendo definido como Área Sujeita a Plano de Pormenor da Frente Marítima. 

De acordo com o previsto no Plano de Ordenamento da Orla Costeira, (POOC) 
de Ovar Marinha Grande a que se refere a resolução do Conselho de Ministros n.º 142/2000 
de 20 de Outubro, artigo 7.º alínea m) é interdita a construção ou ampliação de qualquer 
obra; devendo aguardar-se pelo Plano de Pormenor a elaborar  para o local. 

Mais se refere ainda que não são apresentados elementos referentes ao 
cumprimento do disposto no Decreto-Lei. n.º 64/90, de 21 de Fevereiro relativamente à 
segurança contra incêndios em relação à ampliação proposta.” 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho. 

A Câmara, concordando com informação prestada em 14 /09/2005 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva  proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo para, no p razo de 30 dias, dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1442/05 Processo n.º 690/05 - (fl. - 52) 

De Manuel Faria da Costa, residente na Rua de S. João, n.º 74, localidade de 
Telheiro, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para construção de edifício habitacional, a levar 
a efeito na Rua Paulo VI, n.º 19, freguesia de Leiria. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 14/09/2005 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício em zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 
Residenciais de Média  Densidade, Zona Consolidada da Cidade de Leiria. 

Para o local foi já anteriormente apresentado pedido (processo n.º 1390/04) 
tendo o mesmo sido indeferido por deliberação de Câmara dado verificar-se que o mesmo 
não se enquadrava no local relativamente à volumetria e implantação (alinhamento com as 
construções confinantes). 

Da análise dos elementos agora apresentados verifica-se que se mantêm na 
generalidade as questões anteriormente indicadas, verificando-se ainda que o proposto não 
cumpre com o disposto no n.º 1 do artigo 67.º do Regulamento do PDM, no que se refere 
aos estacionamentos a prever no interior da propriedade. 

Verifica-se igualmente que o pedido não se encontra instruído com termo de 
responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura elaborado de acordo com a 
portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro, anexo I, devendo referir-se nomeadamente o 
cumprimento do Regulamento do PDM.” 

Em face do exposto, e da análise do projecto agora apresentado e mantendo-se 
as questões anteriormente indicadas, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho. 

A Câmara, concordando com informação prestada em 14 /09/2005 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva  proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo para, no p razo de 30 dias, dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1443/05 Processo n.º 744/05 - (fl. - 55) 

De José Pedrosa Vitorino Júnior, residente na Estrada da Falagueira, n.º 26 – 
cave direita, freguesia de Falagueira-Venda, concelho de Amadora, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração e 
ampliação de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito na Rua José Cego, localidade de 
Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de ampliação e 
alteração de um edifício existente na Praia do Pedrógão. 
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Para o local foi já anteriormente apresentado pedido de licenciamento (processo 
n.º 1392/02) tendo o mesmo sido indeferido por deliberação de Câmara de 10/11/03 dado 
que não se esclarecia quanto à legitimidade do requerente relativamente ao espaço do lado 
norte face às características do existente no local e ainda face ao não cumprimento do 
disposto no artigo 59.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas. 

Da análise dos elementos agora apresentados verifica-se que se mantêm as 
questões relativas à legitimidade do requerente, não se verificando a existência de qualquer 
direito de servidão (de vistas ou passagem). Assim e dado que no local se verifica a 
existência de vãos, quer de iluminação, quer de acesso aos edifícios confinantes, deverá o 
mesmo ser convenientemente esclarecido e registado no documento comprovativo de 
legitimidade (certidão da Conservatória do Registo Predial) sem o que não se considera de 
aceitar o proposto” 

Em face do exposto, e considerando ainda que a pretensão não cumpre com o 
disposto no artigo 59.º do RGEU, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho. 

A Câmara, concordando com informação prestada em 13 /09/2005 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas e respectiva  proposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar o requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo para, no p razo de 30 dias, dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O vereador Eng. Fernando Carvalho esteve ausente da reunião durante a 
discussão e aprovação deste processo. 

** 

N.º 1444/05 Processo n.º 874/05 - (fl. - 19) 

De Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL, com sede na Av.ª dos 
Combatentes da Grande Guerra, n.º 33, localidade e freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura do pedido de licença para recuperação de cobertura do edifício 
“Palácio dos Ataydes”, sito no Largo Cândido dos Reis, n.ºs 21 a 25, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 14/09/2005, pelo Departamento de Operaç ões Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado a no prazo de seis 
meses: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p elo Instituto 
Português do Património Arquitectónico e Divisão de  Habitação e Reabilitação 
Urbana, dos quais se deve dar conhecimento ao reque rente; 

2.º  apresentar os projectos de especialidade (estr utura). 
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** 

Ponto número dois 
N.º 1445/05 Processo de licenciamento industrial n. º 117/05 - (fl. - 38) 

De Ergoestudo - Mobiliário de Escritório, Ldª., com sede na Estrada Nacional 
N.º 1 (IC2) - Km 129,25, localidade e freguesia de Boa Vista, acompanhado de um ofício da 
Direcção Regional da Economia do Centro, referente ao pedido de nomeação de um 
representante legal por forma a integrar o grupo de trabalho, ao abrigo do disposto no artigo 
24.º do Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial (RELAI), aprovado pelo 
Decreto-Regulamentar n.º 8/03, de 11 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 14/09/2005, delibera por 
unanimidade nomear o Sr. Eng.º José Manuel Barrinha s Ferreira do Quintal, Chefe de 
Divisão de Obras Particulares – Zona 3 para integra r o Grupo de Trabalho acima 
referido.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 

N.º 1446/05 Processo de Loteamento n.º 13/89 – (fl.  176) 

De Moisés de Jesus dos Santos, acompanhado de um requerimento de 
Fernando Jorge Florêncio de Lima, residente na Rua do Pinheiro Bravo, lote 9, em 
Curvachia, freguesia de Arrabal, a solicitar alteração do regulamento do Alvará de 
loteamento de modo que contemple a construção de um telheiro aberto destinado a 
churrasqueira no lote 9 do loteamento situado em Curvachia, freguesia de Arrabal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a alteração requerida para o lote 9 nos termos do n .º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 Dezembro, com a redacção dada pel o Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de 
Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1447/05 Processo de Loteamento n.º 10/91 – (fl.  285 e 308) 

De Manuel Ribeiro dos Santos e Outro referente ao loteamento sito em Pinhal 
do Bispo, freguesia de Parceiros, acompanhado de dois requerimentos: 

a) de António dos Santos Pires de Oliveira  residente na Rua do Outeiro 
Cagido n.º 64, em Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra a solicitar alterações ao 
lote 18, que consistem no aumento de um piso em cave destinado a garagem e 
consequente aumento da área total de construção, na definição da cota de soleira e de um 
telheiro; 
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b) de Diamantino da Silva  (na qualidade de proprietário dos lotes 2 e 4) 
residente na Rua do Casal, em Barrosa, freguesia de S. Simão de Litém, concelho de 
Pombal, e de Fernando Jorge da Silva  (na qualidade de proprietário do lote 3) residente na 
Rua de Santa Maria, Pinhal do Bispo, freguesia de Parceiros, a solicitar alterações aos lotes 
2 ,3 e 4, que consistem na mudança de uso do r/chão comercial para habitacional, ficando 4 
fogos em cada lote, no aumento de um piso em cave para estacionamento e consequente 
aumento da área total de construção. São também ajustados os acessos às caves. 

Decorreu o prazo da discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do 
artigo 27.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, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
as alterações requeridas para os lotes 2, 3, 4 e 18 , bem como autorizar a emissão dos 
Aditamentos ao Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1448/05 Processo de Loteamento n.º 14/97 – (fl.  478 e 485) 

De Construtora Antunes & Raimundo, Ldª., acompanhado de um requerimento 
de Construções Gameiro & Portela, Ldª.,  com sede na Urbanização Belo Horizonte, Lote 
54, Ponte das Mestras, freguesia de Barosa, a solicitar alteração ao lote 8 do loteamento 
sito em Baralha, São Romão, freguesia de Pousos, que consiste na mudança do uso do 
r/chão, passando de Equipamento/Terciário para habitação. 

Decorreu o prazo da discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do 
artigo 27.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, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a alteração requerida para o lote 8, bem como autor izar a emissão do Aditamento ao 
Alvará. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

Ponto número quatro 
T – 112/2004. - REQUALIFICAÇÃO DO CINE-TEATRO DE LE IRIA. APROVAÇÃO DE 
MINUTA DE CONTRATO 

N.º 1449/05 Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a firma Lena Engenharia e Construções, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era: 

1 - aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 
referida; 

2 - autorizar a celebração do respectivo contrato. 

** 

T – 93/2004 - REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-CADEIA E CONSTRUÇÃO DE 
CORPOS DE LIGAÇÃO – EDIFÍCIO DOS PAÇOS DE CONCELHO.  APROVAÇÃO DE 
MINUTA DE CONTRATO 

N.º 1450/05 Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, foi 
presente para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Leiria e a firma Constructora San José, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era: 

1 - aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 
referida; 

2 - autorizar a celebração do respectivo contrato.  

** 

Ponto número cinco 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1451/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 16 de Setembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €7.068.106,78 sendo de Operações 
Orçamentais €6.449.023,58 e de Operações de Tesouraria €619.083,20. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS 

N.º 1452/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 12 a 16 de Setembro de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 5721, 5722, 6348, 6402, 6404 a 6406, 6408, 6411, 6412, 6632, 
6644, 6659, 6667, 6709, 6717, 6726, 6738, 6780, às Ordens de pagamento de Tesouraria 
n.ºs: 440, 444 a 448, 453, 456, 457, 462, 463, 466 a 479, e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 5578, 5618 a 5622, 5740 a 5743, 5771, 6008, 6194, 6237, 6301, 6306, 6363, 
6365, 6370, 6386, 6397, 6427, 6429, 6430 a 6433, 6439 a 6441, 6447, 6453, 6454, 6469, 
6502, 6522, 6523, 6559, 6562, 6604, 6617, 6636, 6648, 6666, 6670, 6673, 6699, 6701, 
6745, 6778, 6786, 6879 no valor total de €260.460,29.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA  O BANCO ESPÍ RITO SANTO PARA 
AJUDA NA RECONSTRUÇÃO DAS HABITAÇÕES DE VÍTIMAS CAR ENCIADAS 
(INCÊNDIOS) 

N.º 1453/05 Presente a proposta de Protocolo entre o Município de Leiria e o Banco 
Espírito Santo para ajuda na reconstrução das habitações de vítimas carenciadas que a 
seguir se transcreve: 

“Tendo em consideração que os incêndios do Verão de 2005 destruíram várias habitações 
próprias permanentes de munícipes de Leiria, o Banco Espírito Santo decidiu associar-se ao 
Município na ajuda que urge proporcionar às vítimas mais carenciadas, para a reconstrução 
das suas habitações. 

Neste sentido a Câmara Municipal de Leiria e o Banco Espírito Santo assinam o presente 
Protocolo que estabelece a linha de apoio BES/C.M. Leiria – Incêndios Verão 2005 e a sua 
forma de funcionamento, de acordo com as cláusulas seguintes: 

1.º Modalidade : Donativo do Banco Espírito Santo. 

2.º Montante : O Banco Espírito Santo disponibiliza o montante de €15.000,00 (quinze mil 
euros). 

3.º Finalidade : No apoio à reconstrução de primeiras habitações e respectivos anexos. 

4.º Acesso às linhas de apoio 

I. Os serviços da Câmara Municipal indicam ao Banco, até 31-12-2005, quais os 
munícipes candidatos aos donativos. 

II. O Banco Espírito Santo aprecia a elegibilidade dos candidatos para receber estas 
verbas. 

5.º Disponibilização dos donativos 

O Banco Espírito Santo transfere, por indicação da Câmara Municipal (e de acordo com o 
andamento das obras de reparação), os donativos para a conta dos beneficiários, do 
empreiteiro ou da própria Câmara (no caso de serem os seus serviços a efectuarem as 
reparações). 

6.º Obrigações da Câmara 
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I. Controlar a correcta aplicação dos fundos disponibilizados. 

II. Emitir para o Banco declaração comprovativa dos donativos efectuados. 

Assinado em _________ 

Banco Espírito Santo     Câmara Municipal de Leiria”. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar a 
proposta apresentada pelo Banco Espírito Santo. 

Delibera igualmente agradecer ao Banco Espírito San to a atitude solidária. 

** 

XXI MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2005 - 1.ª REVISÃO 

N.º 1454/05  Presente a 21.ª modificação ao Orçamento para o presente ano de 2005, que 
se consubstancia na 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita de acordo com as normas 8.3.1 
e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade aprovar a 
1.ª Revisão ao Orçamento da Receita para o presente  ano de 2005, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €1.956.008,19 cada, tal 
como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 d o art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 
presente deliberação carece de aprovação por parte da Assembleia Municipal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número seis 
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS RESPEITANTES A TAXAS DOS 
MERCADOS E FEIRAS E OUTROS, EXTINÇÃO DOS RESPECTIVO S PROCESSOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL E ANULAÇÃO DA RECEITA VIRTUAL 

N.º 1455/05 Presente a informação n.º 28.CDIA/05, de 2005/08/03, que a seguir se 
transcreve: 

“ I. Enquadramento dos factos  

Em 2005.05.20 a Dr.ª Ana Isabel da DFPOF/DAF enviou à DIA, para seguimento 
adequado, uma relação de documentos debitados à tesoureira nos anos anteriores a 
1997 (receita virtual), passíveis de serem anulados em virtude de prescrição. 

Após buscas efectuadas pelo Sector de Execuções Fiscais, dos documentos 
relacionados na tabela referida, não foi possível encontrar 17 certidões de dívida.  

II. Aplicação do direito 

A prescrição das obrigações tributárias tem como fundamento e princípios os da 
segurança e da paz jurídica. 
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O regime da prescrição da dívida tributária é de natureza substantiva, pelo que a lei 
reguladora do seu regime é a que vigorar à data da constituição da dívida, podendo, 
no entanto, ser aplicável  um outro regime entrado em vigor, nos exactos termos do 
disposto no artigo 297.º, n.º 1 do Código Civil, segundo o qual: “ a lei que 
estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior 
é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta 
a partir da data da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar”. 

De acordo com a tabela apresentada, referem-se documentos de cobrança emitidos 
entre 1990 e 1997, pelo que temos a distinguir diferentes regimes prescricionais:  

a) o do artigo 27.º do CPCI, que estabelecia um prazo de 20 anos; 
b) o do artigo 34.º do CPT, que estabelecia um prazo de 10 anos;  
c) o do artigo 48.º da LGT, que estabelece um prazo de 8 anos. 

Assim, à luz das disposições supra citadas, apenas poderemos considerar prescritas 
as dívidas cujos documentos de cobrança se reportam ao período ocorrido entre 
1990 e 1994. 

III. Conclusões e proposta final 

Considerando que a prescrição da dívida exequenda é de conhecimento oficioso, 
nos termos do artigo 259.º do CPT. 

Considerando que só estão prescritas as dívidas respeitantes aos factos 
tributários ocorridos até  1994. 

Considerando que tais dívidas encontram-se virtualizadas, uma vez que os 
respectivos documentos de cobrança foram debitados ao Tesoureiro. 

Considerando que da lista enviada, após buscas realizadas por funcionária do 
SEF, não foi possível ainda encontrar 17 certidões de dívida. 

Considerando as disposições dos artigos 175.º, 176.º, n.º 1, alínea c) e 28.º, n.º 
2, alínea k) do Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 433/99, de 26 de Outubro, e do artigo 64.º, n.º 7, alínea d) da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Considerando ainda o disposto na alínea e) do artigo 33.º do ROSM, 

proponho que as dívidas provenientes de taxas referentes a “mercados e feiras”, “ocupação 
de via pública”, “publicidade”, “verificação metrológica”, “trabalhos por conta de particulares” 
e operações extra-orçamentais” sejam declaradas prescritas e, consequentemente, seja 
determinada a extinção dos respectivos processos executivos e o arquivamento destes, 
bem como a anulação da receita virtual (guias de débito à tesoureira) referente ao período 
ocorrido entre 1990 e 1994, de acordo com a tabela 2, em anexo, devendo para esse efeito, 
o assunto ser submetido a apreciação e decisão da Câmara Municipal”. 

A Câmara analisou o assunto e concordando com o teo r da informação 
supra, delibera por unanimidade declarar prescritas  as dívidas relacionadas na tabela 
2, no valor total de €2361,68, declarar extintos os  respectivos processos executivos e 
determinar o arquivo destes bem como a anulação da respectiva receita virtual, ao 
abrigo das disposições conjugadas dos artigos 175.º , 176.º, n.º 1, alínea c) e 28.º, n.º 2, 
alínea k) do Código de Procedimento e  Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-
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Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, e do artigo 64.º,  n.º 7, alínea d) da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela L ei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

** 

Ponto número sete 

VOTO DE PESAR 

N.º 1456/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar à funcioná ria desta Câmara Municipal, 
Susana Maria Ferreira Gomes, pelo falecimento de su a mãe, tendo a Câmara  
deliberado por unanimidade concordar. 

** 

Ponto número oito 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO. RATIFI CAÇÃO DE 
DESPACHO 

N.º 1457/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares apresentado pela União Desportiva de Caranguejeira – (ENTFE-5505/05), para o 
dia 11 de Setembro de 2005. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho do Senhor 
Vereador da Educação e Cultura que autoriza a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 
acima referido. 

** 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 

N.º 1458/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares do Grupo de Danças e Cantares de S. Romão – (ENT – 14221/05), para o dia 25 de 
Setembro de 2005. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 
acima referido. 

** 

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 1.º CICLO. APOIO À ALIMENTAÇ ÃO ESCOLAR 

N.º 1459/05 Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura que 
actualiza os valores relativos ao Serviço de refeições, aprovada em 2002.11.25, 
(deliberação n.º 2107/02 – Acta 45), conjugada com o Despacho n.º 18797/2005 (2.ª  Série) 
do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de 30 de Agosto de 2005, que 
é do seguinte teor: 

PROPOSTA 
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1 – Proponho que, de acordo com a deliberação camarária n.º 2107/02 de 25.11.2002 (acta 
n.º 45) conjugada com o Despacho n.º 18797/2005 ( 2.ª Série) do Gabinete  do Secretário 
de Estado Adjunto e da Educação, de 30 de Agosto de 2005, os encargos para os 
alunos/famílias no ano lectivo 2005/2006, relativos ao serviço de refeições aos alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico,  sejam os seguintes: 

    Alunos subsidiados (Escalão A) – isenção de pagamento; 

    Alunos subsidiados (Escalão B) – €0,67; 

  Alunos não subsidiados – €1,34 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea d) do n.º 1 do 
artigo 13.º e da alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 
da alínea e) do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janei ro, delibera por unanimidade 
aprovar a proposta apresentada. 

** 

AGRUPAMENTO DE ESCOLA RAINHA SANTA ISABEL – CARREIR A. APOIO A 
PROJECTO 

N.º 1460/05 Presente e-mail do coordenador do Projecto “Da Escola à Lagoa”, do 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, com registo de entrada ENTFE 5630/05. 

Considerando que: 

1. O percurso pedestre “Da Escola à Lagoa” é um projecto escolar com impacto na 
comunidade educativa, que se desenvolve há dois anos, cuja conclusão aconteceu 
agora; 

2. É um exemplo da abertura da “escola ao meio”, com claros benefícios pedagógicos 
para os alunos; 

3. É abrangente e envolve as comunidades de Carreira, Monte Redondo e Coimbrão. 

A Câmara, ao abrigo das disposições conjugadas da a línea d) do n.º 1 do 
artigo 13.º e da alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 
da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei ro, delibera por unanimidade 
autorizar a atribuição de subsídio no valor de €1.5 00,00 (mil e quinhentos euros) ao 
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, para fa zer face às despesas com o 
referido Projecto. (Código Proj. Acção 2005-A-44). 

** 

Ponto número nove 
RELATÓRIO DE TRABALHO - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO EN TRE CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA E O INSTITUTO DE COMUNICAÇÕES 

N.º 1461/05 Presente o Resumo dos Resultados resultantes do trabalho desenvolvido no 
âmbito do Protocolo de Colaboração entre Câmara Municipal de Leiria e o Instituto de 
Comunicações – Projecto Monit. O resultado a reter é o de que todos os locais analisados 
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no concelho de Leiria estão em conformidade com os limites de exposição à radiação 
electromagnética adoptados em Portugal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e reconhece ndo o interesse dos 
resultados apresentados, nomeadamente face às preoc upações manifestadas pela 
população, delibera por unanimidade promover a divu lgação pública dos resultados, 
bem como expressar os seus votos de agradecimento a  toda a equipa do Projecto 
Monit pela colaboração prestada. 

** 

Ponto número dez 

PROGRAMA “PAII” – PROJECTO “CAD. PROTOCOLO DE COOPE RAÇÃO  

N.º 1462/05 Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente a proposta do protocolo 
relativo ao Programa em epígrafe, e que constará no processo de candidatura a apresentar 
pelo Centro Social Baptista de Leiria, até 30 de Setembro de 2005, cujo teor se transcreve: 

“Protocolo 

Programa de Apoio Integrado a Idosos 

Projecto Cad  

Entre o Centro Social Baptista de Leiria , com sede na Av. Combatentes da Grande 
Guerra, n.º 25, Leiria, Instituição Particular de Solidariedade Social, constituída por escritura 
de 8 de Setembro de 2000, conforme III Série do Diário da República, de 13 de Março de 
2001, com o número de pessoa colectiva 504868853, representada pelo seu Presidente 
António Joaquim Ramos Gonçalves,  

e o Município de Leiria , com sede no Largo da República em Leiria, com o número de 
pessoa colectiva 505181266, representado pela sua presidente, Dra. Isabel Damasceno 
Campos, 

é celebrado o presente Protocolo, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:  

CLÁUSULA 1ª 

Objecto  

O presente Protocolo tem por objecto definir e criar as condições para a intervenção 
articulada entre os outorgantes, na execução do Programa de Apoio Integrado a Idosos 
(PAlI), Projecto "CAD", nos moldes preconizados pelo Despacho Conjunto n.º 259/97, de 21 
de Agosto. 

CLÁUSULA 2ª  

Âmbito Territorial  

O presente Protocolo abrange a população idosa e/ou dependente da Freguesia de Leiria, 
com apoio de várias Instituições parceiras ou inscritas/sinalizadas pelo Centro de Saúde de 
Leiria Dr. Gorjão Henriques.  

CLÁUSULA 3 a 

Obrigações Gerais dos Parceiros  
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As entidades subscritoras do presente Protocolo, para além das obrigações previstas nas 
cláusulas seguintes, são co-responsáveis no cumprimento da intervenção articulada 
devendo para o efeito:  

a) contribuir para a prossecução dos objectivos do PAlI;  

b)  colaborar entre si, bem como, com outras entidades ou serviços, tendo em vista a 
adequada prestação de serviços de apoio social e cuidados;  

c)  prestar informações de interesse mútuo, para o desenvolvimento da intervenção e 
melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais;  

d)  facilitar o acesso a acções de formação da equipa prestadora dos cuidados 
formais e informais.  

CLÁUSULA 4 a 

Obrigações do Centro Social Baptista  de Leiria  

Compete ao primeiro outorgante activar as medidas necessárias à boa prossecução do 
projecto, designadamente:  

a)  promover e assegurar o desenvolvimento do projecto "CAD", numa acção 
participada e articulada com os parceiros intervenientes;  

b)  prestar apoio técnico, através de acções do seu âmbito, nomeadamente na 
prestação de cuidados a idosos e I ou dependentes;  

c)  promover a formação de técnicos profissionais, familiares e voluntários;  

d)  avaliar o desenvolvimento e execução do Projecto.  

CLÁUSULA 5 a  

Obrigações do Município de Leiria  

Compete à Câmara Municipal de Leiria colaborar nas actividades relacionadas com a 
oferta de cuidados continuados aos idosos, nomeadamente:  

a) promover gradualmente a eliminação de barreiras arquitectónicas para maior 
autonomia dos idosos, no seu meio habitual de vida e na acessibilidade aos 
serviços da comunidade e instalações do Município de Leiria;  

b) participar na promoção da mobilidade, lazer e criatividade dos idosos, 
nomeadamente, os que estão inseridos em Centro de Dia.  

c) participar nas reuniões de avaliação do PAlI.  

CLÁUSULA 6 a 

Cessação  

O presente Protocolo pode cessar por:   

a) acordo entre os outorgantes;  

b) caducidade quando se verifique a impossibilidade definitiva de funcionamento 
das actividades do presente Protocolo;  

c) denúncia por qualquer dos outorgantes com antecedência mínima de 30 dias 
sempre que ocorrerem circunstâncias que pela sua natureza, inviabilizem a 
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subsistência da cooperação.  

CLÁUSULA 7 a 

Vigência  

O presente Protocolo produz efeitos após aprovação da candidatura e assinatura do 
termo de responsabilidade.  

CLÁUSULA 8ª 

O Presente Protocolo será feito em duplicado, ficando um original na posse de cada um dos 
outorgantes.  

 

Leiria, _____ de Setembro de 2005.  

 
O Presidente A Presidente 

Do Centro Social Batista de Leiria Da Câmara Municipal de Leiria 
____________________________ ______________________________ 

(António Joaquim Ramos Gonçalves) (Isabel Damasceno Campos) 

A Câmara, após analisar o assunto e no uso da compe tência que lhe é 
conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade aprová-
lo e conferir poderes à Sra. Presidente para proced er à sua assinatura. 

** 

Ponto número onze 
EXPOSIÇÃO ALUSIVA ÀS CIDADES GEMINADAS OU COM ACORD O DE 
COOPERAÇÃO E AMIZADE 

N.º 1463/05 No seguimento das deliberações n.º 0711/05, de 2 de Maio (Acta n.º 16) e n.º 
1317/05 (Acta n.º 28), a Prefeitura de Maringá também se mostrou empenhada em 
participar na exposição alusiva àquela cidade no período de 3 a 13 de Novembro de 2005, 
no centro comercial “Jardins do Lis Galerias”, estando a Secretaria de Indústria, Comércio, 
Turismo e Agricultura a desenvolver esforços junto de diversos sectores para nela se 
fazerem representar.  

Foi aventada a possibilidade de uma delegação oficial, liderada pelo Prefeito Sílvio 
Magalhães Barros, se deslocar a Leiria naquele período, satisfazendo o convite que a 
Ex.ma Senhora Presidente da Câmara lhe formulou em Fevereiro do ano em curso, 
aquando da sua investidura naquele cargo.  
Face à expectativa criada pela eventual vinda de uma delegação de Maringá, a Divisão de 
Comunicação, Relações Públicas e Cooperação está a diligenciar um conjunto de acções 
que permitam aos visitantes uma estada que abranja contactos de índole sócio-económica, 
privilegiando o sector empresarial. 

A Câmara, após analisar o assunto e no uso da compe tência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade 
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congratular-se pela visita de uma delegação oficial  de Maringá suportando os 
encargos inerentes à respectiva estada (alojamento e alimentação), bem como de 
outros encargos decorrentes da apresentação da expo sição, designadamente, 
convites e um Porto de Honra no dia da abertura da exposição, delegando na Divisão 
de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação a el aboração e programação para 
a estada dos visitantes. 

** 

13EME SALON DES ARTISANS D’ART 

N.º 1464/05 A cidade de Saint-Maur-des-Fossés, de parceria com a Associação Saint-
Mauriense para o Desenvolvimento Económico e a Câmara de Ofícios do Vale de Marne, 
organiza de 18 a 20 de Novembro de 2005, o 13ème Salon des Artisans d’Art, tendo 
endereçado convite a esta Câmara para Leiria se fazer representar naquele certame, com 
um ou dois artesãos.   

Ao longo dos anos, a presença de Leiria tem sido sobejamente elogiada, já que 
as actividades que ali têm sido representadas, a par das cidades de Ziguinchor (Senegal), 
La Louvière (Bélgica), Hameln e Pforzheim (Alemanha) e Bognor Regis (Grã-Bretanha), têm 
merecido excelentes referências e permitido aos artesãos o contacto internacional. 

Assim, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, considera-se de 
grande interesse a presença de Leiria no 13ème Salon des Artisans d’Art, pelo que foram 
abertas inscrições para os artesãos do Concelho de Leiria poderem participar. 

No seguimento do critério que tem sido adoptado, ou seja, evitar a repetição, 
sempre que possível, do mesmo tipo de artesanato, no presente ano propõe-se que a 
cidade de Leiria seja representada pela artesã Adália Maria da Mota Alberto, com trabalhos 
de cantaria e escultura em pedra, pelo que a Câmara deverá suportar as despesas 
inerentes à viagem, bem como do transporte, por via terrestre, das peças a expor que, 
devido ao seu peso, não poderão acompanhar a artesã por via aérea. 

A Câmara, após analisar o assunto e no uso da compe tência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade 
concordar com o proposto e fazer-se representar no 13ème Salon des Artisans d’Art , a 
levar a efeito em Saint-Maur-des-Fossés de 18 a 20 de Novembro de 2005, suportando 
as despesas inerentes à viagem de Adália Maria da M ota Alberto, bem como do 
transporte, por via terrestre, das peças a expor, p ois estas, devido ao seu peso, não 
poderão acompanhar a artesã por via aérea. 

** 

12ème DICTÉE JUNIORS INTERNATIONALE DE SAINT-MAUR-DES-FO SSÉS 

N.º 1465/05 À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a Câmara Municipal 
de Saint-Maur-des-Fossés vai organizar, em 19 e 20 de Novembro de 2005, o 12ème Dictée 
Juniors Internationale e endereçou convite a esta Câmara para que Leiria se fizesse 
representar naquela prova de ditado.  

O êxito alcançado pelos concorrentes de Leiria tem sido bastante meritório, pois 
obtiveram o 1º lugar em 2001, 2002 e 2004 e um honroso 2º lugar em 2003, participando 
nas provas representantes de Saint-Maur-des-Fossés (França), Ziguinchor (Senegal), La 
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Louviére (Bélgica), Rimini (Itália), Hameln e Pforzheim (Alemanha) e Bognor Regis 
(Inglaterra). 

Para a selecção do representante de Leiria para o presente ano, foram 
contactados os Conselhos Directivos do ISLA – Instituto Superior de Línguas e 
Administração de Leiria e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), para 
indicarem o melhor aluno em língua francesa. Dadas as informações prestadas por aqueles 
estabelecimentos de ensino superior, foi indigitado o aluno do 2º ano do curso de Tradução, 
Fabrice Teixeira Francisco, para participar, no presente ano, no 12ème Dictée Juniors 
Internationale, pelo que deverá esta Câmara suportar as despesas inerentes à respectiva 
viagem. 

A Câmara, após analisar o assunto e no uso da compe tência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade fazer 
representar a cidade de Leiria no 12 ème Dictée Juniors Internationale , a levar a efeito 
em Saint-Maur-des-Fossés, de 19 e 20 de Novembro de  2005, através do aluno do 2º 
ano do curso de Tradução da ESTG, Fabrice Teixeira Francisco, suportando as 
despesas referentes à respectiva viagem. 

** 

Nesta altura eram quinze horas e cinco minutos entrou o vereador Dr. Vítor 
Lourenço 

** 

Ponto número doze 
DIA DOS CASTELOS. ENTRADA GRATUITA NO CASTELO DE LE IRIA 

N.º 1466/05 Presente uma informação da Divisão de Museus e Património dando 
conhecimento que no dia 7 de Outubro se celebra o Dia Nacional dos Castelos e propondo 
a entrada gratuita no castelo e Torre de Menagem, como forma de assinalar a efeméride e 
incentivar as visitas ao Património Monumental local. 

Neste sentido, propõe-se a entrada livre a todos os visitantes no Castelo e 
Museu da Torre de Menagem, no dia 7 de Outubro (quinta-feira), no horário normal de 
abertura. 

A Câmara, após análise da informação e no uso da co mpetência que lhe é 
conferida pela alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro , delibera por unanimidade 
autorizar a suspensão da cobrança de taxas no Caste lo para o dia supracitado. 

** 

Nos termos do artigo 19.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção actual, a Câmara delibera por 
unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 
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ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA 

N.º 1467/05 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Barosa, esta verificou que o 
objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 
acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
«Requalificação da Rua da Salgueira, Rua Valinho da Cruz, Travessa da Salgueira, Rua do 
Pinhal, Rua das Cervas, Rua do Sobreiro, Rua de Baixo, Passeios na Estrada da Barosa» 
para «Requalificação da Rua da Salgueira, Rua Valinho da Cruz, Travessa da Salgueira, 
parte da Rua do Sobreiro e Passeios na Estrada da Barosa». 

Este Protocolo foi aprovado em Reunião de Câmara de 13/12/2004 e Assembleia Municipal 
de 23/12/2004, no valor de €75.000,00 

A Câmara face à informação delibera por unanimidade  aprovar a alteração 
em epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assemb leia Municipal. 

** 

ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 

N.º 1468/05 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Marrazes, esta verificou que 
o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 
acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
«Requalificação da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, Rua dos Bombeiros 
Voluntários, Rua Travessa dos Outeiros, Parque da Junta de Freguesia, Rua do Tejo-
Janardo, Beco da Maruja, Rua do Cepo, Rua do Pinheiro Manso, Rua Terra da Mata, Rua 
do Pinhal Grosso, Rua da Quinta de Cima, trabalhos diversos no lugar de Janardo e 
Outeiros da Gândara» para «Requalificação da Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 
Rua dos Bombeiros Voluntários, Rua Travessa dos Outeiros, Parque da Junta de Freguesia, 
Rua do Tejo-Janardo, Beco da Maruja, Rua do Cepo, Rua do Pinheiro Manso, Rua Terra da 
Mata, Rua do Pinhal Grosso, Trav. do Pinheiro Manso, Parque de Lazer junto aos 
Bombeiros Voluntários, Beco do Brejo, acessos viários na envolvente ao Cemitério de 
Marrazes, Estrada da Gândara, Rotunda da Cerâmica do Liz, Rotunda dos Bombeiros 
Voluntários e trabalhos diversos no lugar de Janardo e Outeiros da Gândara e Pinheiros». 

Este Protocolo foi aprovado em Reunião de Câmara de 13/12/2004 e Assembleia Municipal 
de 23/12/2004, no valor de €.130.000,00 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e aprovar a alteração 
em epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assemb leia Municipal. 

** 

No final da reunião, no período reservado ao públic o, foi ainda ouvido o 
munícipe: 

N.º 1469/05 José Carvalho Camarata. 

O vereador Eng.º Fernando Carvalho fez uma breve introdução sobre o 
assunto. O Sr. José Camarata veio queixar-se de um vizinho que lhe terá retirado a 
serventia lateral, fazendo um muro ilegalmente. A Câmara deu um prazo para apresentar 
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elementos com vista à regularização do processo. Decorrido o prazo sem que o tivesse 
feito, aguarda-se que se proceda à notificação para demolição do muro pela G.N.R. tendo 
falhado as várias tentativas de a fiscalização entregar o mandado de notificação. 

O Sr. José Camarata  disse que a única pretensão é a reposição da situação 
anterior à actualmente existente. Considera que o seu vizinho já teve tempo suficiente para 
corrigir a situação. 

O vereador Eng.º Fernando Carvalho  disse que terá de aguardar mais um 
pouco até que a notificação seja efectuada pela G.N.R.. Uma vez notificado, o infractor terá  
quarenta e cinco dias para demolir o muro e repor a moradia de acordo com o projecto 
aprovado pela autarquia. O processo tem sido demorado mas tem que se cumprir as 
disposições legais.  

 

 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram quinze horas e quinze minutos mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa, em 
regime de substituição, mandei escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 19 de Setembro de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
por delegação de competências,  

conforme despacho n.º 8976/05, publicitado por 
 Edital n.º 117/05, de 20 de Julho 

 
 
 
 
 
 


