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Acta n.º 30 
Aos cinco 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: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 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. 

** 

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

** 

Estive presente por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 29 de Agosto, cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta minutos a Senhora Presidente deu início à reunião, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
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Ponto número um 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

314/96  José Carlos Pereira Moreira 

1397/00  João Rodrigues Fernandes 

3/04 Combustíveis do Coimbrão, Ld.ª 

345/04  Pedro Miguel Monteiro Silva Viana 

1440/04 Silvino Jesus dos Santos 

1586/04  Matineto – Materiais de Construção, Ld.ª 

265/05 Carla Sofia Rodrigues Gaspar 

358/05 Carlos Gonçalves dos Reis 

445/05 Albino Manuel da Silva Domingues 

615/05 Natália Gonçalves Raimundo 

650/05  Joaquim de Oliveira António 

 

Ponto número dois 
Análise dos seguintes processos de loteamento: 

Lot.36/79 Francisco Miranda Ferreira e Outros 

Lot.65/95  José de Oliveira Carvalheiro Júnior e Outros 

 
Ponto número três 
 

Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de Fiscalização durante o mês de 
Agosto 
 
Ponto número quatro 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. Transferência de verba para os SMAS referente a candidatura ao FSE/Programa 
Foral: “3.º Curso de Formação Profissional para Chefes de Secção” 

4. Abertura de Conta – Leiria Região Digital 

 
 

Ponto número cinco 
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1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Nelson Nuno Fiel Amado 

2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Teresa Maria Jorge Jordão 

3. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– José Augusto de Jesus dos Santos 

4. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– Octavio Godinho Gonçalves 

5. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 
– António Manuel Penelas de Moura 

 
Ponto número seis 

Acordo de Colaboração – Município de Leiria, Clube Recreativo Lis e Lena e 
Freguesia de Barosa 

 
Ponto número sete  
 

Proposta de redução de renda social – Vítor Manuel Teixeira da Costa Santos – (Ent-
2005/8683) 

 

Ponto número oito 
 

Jornadas Europeias do Património 2005 

 
Ponto número nove 
 

1. Cedência gratuita de autocarro – Grupo Desportivo de Monte Real 

2. III Torneio Distrital de Futsal da SINTAP 

 

Ponto número dez 
 

Festa do Cão 2005 
 
Ponto número onze 
 

Exercício do Direito de Preferência 
 
Ponto número doze 
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Escritura de Permuta a celebrar entre o Município de Leiria e Maria de Lurdes Lagoa 
 
Ponto número treze 
 

Acordo de Cooperação e Amizade com S. Filipe – Ilha do Fogo – Cabo Verde – Bolsas 
de Estudo 
 
Ponto número catorze 
 

Voto de Pesar 

** 

Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 1369/05 A Senhora Presidente  informou o Executivo que o Projecto de Inserção 
Social do Bairro Sá Carneiro foi seleccionado pelo Conselho da Europa e pelo Ministério da 
Juventude Alemão para servirem de referência numa conferência internacional com 
organizações não-governamentais de vários países subordinada ao tema “Políticas de 
Infância e Juventude na Europa”. 

Informou ainda que o trabalho da autarquia é feito em parceria com várias ONS 
locais, que prestam outros tipos de apoio e dão acções de formação, para além do apoio 
social para avaliar as carências, há apoio pedagógico às famílias sobre coisas como gerir os 
orçamentos domésticos ou como entregar os papeis nas finanças Além das acções de 
formação a jovens e pais, o projecto contempla o acompanhamento de problemas de apoio 
infantil e sexual de alguns moradores visando uma melhor participação na vida da 
comunidade em redor. 

Gostaria de agradecer o empenho dos técnicos da Divisão de Acção Social que 
viram assim o reconhecimento do seu trabalho. 

O Vereador Dr. Hélder Roque  congratulou-se por este projecto mas considerou 
que se poderia ir um pouco mais longe, nomeadamente em termos físicos. Dada a 
antiguidade dos edifícios, alguns estão degradados e os espaços exteriores precisam de 
serem arranjados. 

A Senhora Presidente  informou que o Bairro era pertença do Instituto Nacional 
de Habitação e que actualmente a sua posse está numa Cooperativa desde há menos de 
um ano, a qual tem um projecto de intervenção, com o propósito de o reabilitar. Já houve, 
pelo menos três reuniões com a autarquia, pelo que há garantia da reabilitação. O projecto 
inicial do bairro previa mais construção sendo intenção  da Cooperativa construir em dois 
lotes e com a receita obtida promover a reabilitação. 

** 

N.º 1370/05 Tendo em vista a proposta apresentada pelo vereadores do Partido 
Socialista, no passado dia 18 de Julho, o Vereador Dr, Gonçalo Lopes inquiriu se já foi 
encontrada uma solução rodoviária, para as viaturas que circulam da Estrada da Estação e 
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da IC2 em direcção a Leiria, nomeadamente para quem quer seguir para a Ponte Euro 2004 
e para a Nova Leiria. 

O Vereador Eng.º Fernando Carvalho considerando de toda a pertinência a 
melhoria desta infra-estrutura viária, informou que a obra é claramente da competência das 
Estradas de Portugal e que actualmente estão reunidas as condições para levar a cabo a 
obra, já que se prevê que a saída a sul do viaduto seja eliminada e reposta mais acima, em 
conformidade com acordo efectuado com o Director de Estradas do Distrito de Leiria, em 
reunião havida na passada semana no local. 

** 

N.º 1371/05 O vereador Dr. Gonçalo Lopes informou que visitou algumas empresas 
sediadas nos marrazes e constatou alguns problemas nomeadamente a falta de 
saneamento e uma estrada “partida”. Se existem na zona empresas, algumas das quais 
certificadas, a questão do saneamento é para elas vital. 

Existindo do lado oposto da estrada já a rede de saneamento, inquiriu se não 
haveria possibilidade de a Câmara em conjunto com as empresas estudar um forma de 
estender a rede de saneamento até essa zona, até porque algumas delas têm capacidade 
financeira para comparticipar nas obras. 

** 

N.º 1372/05 O Vereador Dr. Gonçalo Lopes disse que foi informado pelo serviços 
competentes que o apoio deliberado pelo Executivo às vítimas de maremoto no sudeste 
asiático em Janeiro, ainda não foi concedido já que carecia de uma alteração orçamental, a 
qual, até ao momento ainda não foi efectuada. 

A Senhora Presidente  disse que iria tomar as devidas providências nesta 
matéria. 

** 

N.º 1373/05 Informou ainda o Vereador Dr. Gonçalo Lopes de uma reunião havia entre 
ele próprio na qualidade de Vereador e um munícipe, com licença de habitabilidade passada 
pela Câmara Municipal de Leiria relativa a uma moradia implantada em REN, na freguesia 
da Barreira. 

Referiu ainda que quando se levantou esta questão bem como o caso da 
urbanização do Vale da Cabrita em reuniões anteriores, falou-se em erro grosseiro dos 
serviços camarários e pedido de instauração de processo de averiguações, pelo que 
gostariam de saber seu o ponto de situação. 

Considerando ser necessário assumir os erros técnicos, é preciso apurá-los, e 
saber quem foram os responsáveis pela situação. 

O Vereador Eng.º Fernando Carvalho  informou que o que a Câmara aprovou foi 
um pedido de alterações numa casa que já tinha mais de vinte e cinco anos, tendo nessa 
sequência emitido licença de utilização. 
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A revisão do Plano Director Municipal poderá vir a resolver esta questão. De 
facto, desde a sua construção que a moradia é clandestina. A Câmara poderia mandar 
demolir mas porque tal é injusto, (dado os 25 anos passados) verificando-se que em sede 
de revisão do PDM, aquele casa poderá ser enquadrada em espaço urbano. 

Tal posição da Autarquia consta do processo em causa e foi informado à 
requerente. 

Não foi instaurado qualquer processo de averiguações, porque tudo consta do 
processo. As alterações requeridas pela proprietária da casa eram susceptíveis de serem 
autorizadas. Houve, de facto um erro de apreciação do processo. O técnico que analisou o 
processo e que está devidamente identificado, teve uma falha e assumiu a 
responsabilidade. 

A Senhora Presidente  sobre o assunto disse que tal não é susceptível de 
responsabilidade disciplinar. O erro é perfeitamente justificavel dado o volume de trabalho. 

Quanto ao Vale da Cabrita dada a enorme quantidade de informação constante 
do processo, é intenção da Câmara (de acordo com o parecer da Divisão Jurídica da 
Autarquia que considerou que o processo deveria ser submetido à apreciação de uma 
entidade externa, salvaguardando assim toda a transparência da Autarquia), pedir à própria 
IGAT para proceder ao processo de averiguações, aproveitando o facto de se encontrarem 
duas inspectoras daquela Entidade a desenvolver uma inspecção ordinária nesta Câmara. 

O Vereador Dr. Gonçalo Lopes  lamentou só agora estar a ser informado desta 
inspecção. 

A Senhora Presidente  disse tratar-se de uma inspecção dirigida unicamente a 
dois pontos: recursos humanos e urbanismo. Por outro lado, a inspecção da IGAT é 
ordinária, feita de acordo com um plano anual. 

Mais informou que a questão relacionada com a moradia em causa faz parte da 
matéria a ser submetida à inspecção ordinária da IGAT. 

** 

N.º 1374/05 A Vereadora Dr.ª Manuela Santos chamou a atenção para os passeios 
existentes na Rua Comandante Almeida Henriques, já que os referidos passeios em 
calçada portuguesa estão gastos. Perguntou se em zonas mais íngremes e com este tipo de 
passeios, até que ponto não seria possível colocar um pavimento rugoso, destinado a evitar 
acidentes nos transeuntes.  

O Vereador Eng.º Fernando Carvalho  respondeu que toda a rua está neste 
momento a ser intervencionada, ficando assim esta questão ultrapassada. 

** 

N.º 1375/05 A Vereadora Dr.ª Manuela Santos apresentou o documento que a seguir se 
transcreve: 
“ Tenho procurado adoptar nesta casa, a mesma postura que me tem acompanhado ao 
longo da minha vida. 
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O facto de não ser militante partidária, muito embora me reveja nos princípios que norteiam 
o partido socialista, permitiu-me adoptar posições, que na minha perspectiva, sempre 
puseram os interesses concelhios acima de quaisquer outros, designadamente dos 
partidários. 
Porque entendo que a nível autárquico, mais do que os partidos, são os munícipes que 
contam, e consequentemente deve existir uma conjugação de esforços global, que 
contribuia para o desenvolvimento do concelho. 
Pretendo deixar aqui expressa a minha desilusão, relativamente à maneira como 
ultimamente tenho sido tratada pelo executivo camarário, com quem sempre tive um 
relacionamento cordial e mesmo de amizade. 
A explicação que me foi dada pela Senhora Presidente da Câmara, na passada reunião, 
quando eu a interpelei relativamente ao facto de não constar na Ordem de Trabalhos da 
reunião de 16 de Agosto, o pagamento a ser concedido às Cooperações dos Bombeiros do 
concelho, envolvidos no combate aos incêndios, que foi no sentido de que o mesmo, estaria 
na 18.ª modificação ao orçamento e às grandes opções do plano 2005, documento esse 
que não me tinha sido entregue, esclareceu-me sobre a fonte, além do mais incorrecta, do 
noticiado na edição do passado dia 18, num dos jornais semanários de Leiria, que 
curiosamente, se pretende imparcial. 
Jornal que, na passada edição, seguramente seguindo a mesma fonte, volta a fazer alusões 
à minha pessoa, imputando-me afirmações e comportamentos que não correspondem à 
verdade. 
Não posso deixar de lamentar aqui, este tipo de procedimentos, no qual não me revejo e 
que veemente condeno. 
Não me importo de ser “criticada”. A crítica está ligada à política. 
Mas aqui não foi feito um ataque político, mas sim pessoal. 
Não contém contudo comigo para silenciar este tipo de actuações incorrectas, e para fazer 
de conta que não entendo, porque o limite foi ultrapassado. 
Por isso, e desde já, renúncio à posição que tenho vindo a ocupar na Comissão de 
Cooperação desta Câmara, renúncia que pretende neste momento, retratar tão só e 
apenas, a minha discordância com a posição pouco vertical do executivo camarário, no seu 
relacionamento para comigo. 
Leiria, 5 de Setembro de 2005. 
Manuela Santos 
Vereadora do P.S.” 

A Vereadora D.ª Manuela Santos  disse que se sentia profundamente ferida pela  
forma  como foi abordada na última reunião que considera injusta e deixou-a desapontada. 
Não sabia da situação dos bombeiros e de tal facto foi feito um aproveitamento político. 
Mais disse que foram colocadas intenções nas suas atitudes, classificando-a de 
irresponsável e de colocar o interesse partidário acima de outros.  

A sua ausência da reunião deveu-se a um facto imprevisto e relacionado com as 
entrega de listas de candidatos do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas na 
qualidade de mandatária técnica do Dr. Raúl Castro no Tribunal. 

Sobre esta comunicação a Senhora Presidente disse que não se percebe a 
mistura que a Vereadora fez entre o Executivo e as notícias dos órgãos da comunicação 
social. 
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Na realidade, ela própria contactou telefonicamente a vereadora Dr.ª Manuela 
Santos inquirindo-a da sua presença na reunião, ao que respondeu que iria. 

O que estranha é que, no próprio dia da reunião, de manhã, a Dr.ª Manuela 
Santos tenha “deixado recado” no sentido de manifestar a impossibilidade de comparecer à 
citada reunião devido a um imprevisto. 

Considerou assim que toda esta situação se poderia evitar, bastando para isso 
um telefonema pessoal, de modo a adiar a hora da reunião para que pudesse estar 
presente.  

As intenções e atitudes referidas pela Senhora Vereadora não são da 
responsabilidade do Executivo, pelo que lamentou a sua tomada de posição. 

** 

Ponto número um 

N.º 1376/05 Processo n.º 314/96 - (fl. - 353)  

De JOSÉ CARLOS PEREIRA MOREIRA, residente na Rua Jacinto Barbeiro, n.º 
5, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 
para legalização das alterações de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, situados 
na Rua do Barro, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/29 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
2.º garantir o cumprimento do Código Civil, relativ amente às propriedades 

confinantes. 
 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1377/05 Processo n.º 1397/00 - (fl. - 205) 

De JOÃO RODRIGUES FERNANDES, residente na Rua Joaquim Nicolau 
Ferreira, Lote 2 – r/c Dt.º, na localidade de Cruz D’ Areia, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura para legalização da instalação de um estabelecimento de 
restauração e bebidas, localizado no Piso 3 - Loja 513 do Centro Comercial D. Dinis - 
Avenida Combatentes da Grande Guerra, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/31 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera por unanimidade  aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 
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1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Governo  Civil e Centro de 
Saúde (dos quais deverá ser dado conhecimento ao re querente); 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
3.º apresentar certidão da Conservatória actualizad a do estabelecimento. 
Mais delibera dar conhecimento ao requerente dos pa receres emitidos pela 

Sociedade Leiria Polis e Serviço Nacional de Bombei ros. 
Delibera ainda informar que, o estabelecimento se i nsere no Centro 

Comercial D. Dinis, cuja situação relativa à segura nça contra incêndios não se 
encontra regularizada, pelo que, e tendo em conta a  deliberação de Câmara de 
02/12/99, a emissão da licença de construção e auto rização de utilização, só poderá 
ser emitida após a regularização da segurança contr a incêndios do referido centro 
comercial e, implementação do projecto de segurança  aprovado pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros para o mesmo. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1378/05 Processo n.º 3/04 - (fl. - 244) 

De COMBUSTÍVEIS DO COIMBRÃO, LDA, com sede na Avenida Marquês de 
Pombal, Lote 6 – Sul – 8.º Frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura 
para legalização de alterações de um posto de abastecimento de combustíveis e 
estabelecimento de bebidas, situado na EN 109 – 9, na localidade de Salgueira, freguesia 
de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/30 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e autorizar o licenciament o da operação urbanística acima 
referida, condicionado ao seguinte: 

1. respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

2. colocar no local da obra placa identificativa do s técnicos responsáveis 
pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme 
previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3. colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º  555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho; 

4. requerer ocupação de via pública, se isso se vie r a verificar, nos 
termos do disposto no artigo 98.º do Regulamento Mu nicipal de Operações 
Urbanísticas da Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5. construir tapumes de resguardo, nos termos do pr evisto no artigo 91.º 
do RMOUCL; 

6. após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias,  proceder à 
desocupação do espaço público, ao levantamento do e staleiro, se o houver, e à 
limpeza do local da obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 
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7. requerer autorização de utilização, nos termos d o artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n .º 177/01, e do artigo 46.º do 
RMOUCL; 

8. não será concedida a autorização de utilização, sem que as 
construções assinaladas a amarelo se encontrem devi damente demolidas; 

9. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
10. o muro de vedação deverá respeitar os afastamen tos ao caminho e 

a;altura, em todo o desenvolvimento dos diferentes alçados, de acordo com o 
previsto no projecto de arquitectura aprovado. 

11. cumprir com as condições impostas no parecer do  Centro de Saúde, 
com referência 965/SP/329 de 2005/04/11; 

12. apresentar planta do r/chão por forma a cumprir  com as condições 
impostas no parecer do Centro de Saúde acima referi do; 

13. apresentar os seguintes documentos: 
a. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissã o do alvará, conforme 

modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente de sta Câmara e na Internet no site 
www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001; 

c. auto de implantação da obra, assinado pelo respe ctivo director 
técnico; 

d. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação  da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 

e. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro 
(bilhete de identidade, passaporte, autorização de residência ou documento 
equivalente nos termos da lei, no caso de pessoa si ngular, ou certidão do registo 
comercial e cartão de identificação de pessoa colec tiva, no caso de pessoa colectiva); 

f. alvará de classificação em empreiteiro (original  e fotocópia), conforme 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, d e 9 de Janeiro; 

g. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do  n.º 1 do artigo 1.º da 
Portaria n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabal ho), acompanhado do recibo válido 
comprovativo do respectivo pagamento; 

h. plano de Segurança e Saúde; 
i. livro de obra, com menção do termo de abertura. 
 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1379/05 Processo n.º 345/04 - (fl. - 111) 

De PEDRO MIGUEL MONTEIRO DA SILVA VIANA, residente na Rua Cónego 
Lacerda, n.º 224, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização da alteração e ampliação de um edifício habitacional e de serviços, situado na 
Rua das Olarias, n.ºs 36 e 38, freguesia de Leiria, inserindo-se na Zona Consolidada da 
Cidade de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/31 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
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dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer do Gabinete d e Reabilitação 
Urbana; 

2.º garantir o cumprimento do Código Civil relativa mente às propriedades 
confinantes, sendo que questões entre os particular es do âmbito do direito civil, 
nomeadamente referentes a servidões de vistas, deve rão ser solucionadas entre os 
mesmos e eventualmente por via judicial; 

3.º apresentar cópia de projecto final de arquitect ura com a totalidade das 
rectificações efectuadas, tendo em conta o parecer do Gabinete de Reabilitação 
Urbana acima indicado (referentes às divisórias e r ebaixamento do patamar exterior); 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente dos pa receres emitidos pelo 
Gabinete de Reabilitação Urbana e Comissão de Coord enação e Desenvolvimento 
Regional do Centro. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1380/05 Processo n.º 1440/04 - (fl. - 47) 

De SILVINO DE JESUS DOS SANTOS, residente na Rua Principal, n.º 815, na 
localidade de Pinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 
construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito numa parcela 
de terreno a destacar de uma propriedade situada em Valverde, na localidade de Pinheiros, 
freguesia de Marrazes, inserida numa zona definida no Plano Director Municipal como 
Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade, encontrando-se ainda parte 
inserida em Zona de Reserva Agrícola, Reserva Ecológica e Zona Verde. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/26 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

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

2.º garantir em obra o cumprimento do disposto no a rtigo 87.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente ao sistema de ventilação 
das casas de banho interiores; 

3.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidades; 
4.º previamente ao licenciamento deverá apresentar certidão da 

Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento registado, e 
rectificada face às áreas a ceder ao domínio públic o; 

5.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €1.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
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Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal;” 

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá: 
6.1 ceder uma faixa de terreno ao domínio público, ao longo de toda 

propriedade confinante com o caminho, devendo para o efeito medir-se 5,00m ao eixo 
do referido arruamento, para alargamento do arruame nto e passeio. 

6.2 o espaço a ceder ao domínio público (passeio) s er executado em 
calçada grossa, bem como o espaço remanescente, ora  utilizado como berma até à 
linha do betuminoso existente, de acordo com a info rmação do Departamento de 
Obras Municipais, devendo ainda os referido trabalh os ser acompanhados pelos 
serviços de fiscalização do mesmo departamento. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1381/05 Processo n.º 1586/04 - (fl. - 51) 

De MATINETO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA, com sede na Rua da 
Mata, n.º 71, na localidade de Igreja Velha, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de um conjunto habitacional e muros, a levar a efeito em 
Serradas, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 2005/08/26 pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, com o seguinte teor: 

1.º o proposto não cumpre com o n.º 3 do artigo 67.º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, relativamente aos estacionamentos a prever junto à via pública, não se 
considerando de aceitar a solução proposta; 

2.º não cumpre com o § 2.º do artigo 62.º (logradouro) do Regulamento Geral 
das Edificações Urbanas, relativamente ao afastamento a tardoz; 

3.º a pretensão não cumpre com o disposto no artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente às condições de acesso ao edifício. 

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 20 05/08/26 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 1382/05 Processo n.º 265/05 - (fl. - 58) 
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De CARLA SOFIA RODRIGUES GASPAR, residente na Rua da Linha, n.º 12, 
na localidade de Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros, com demolição das 
construções existentes, a levar a efeito na Rua Escritor Manuel Ferreira, na localidade de 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, inserido numa zona definida no Plano Director 
Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/31 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro (relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios junto à via pública); 

2.º reformular as entradas e acessos ao edifício, d evendo as mesmas 
efectuar-se junto à via pública e não através da pr opriedade confinante, tendo em 
conta o limite da propriedade indicado; 

3.º cumprir com o indicado no parecer da Rede Ferro viária Nacional Refer 
– EP, devendo as condições indicadas pela mesma con star do alvará de licença de 
obras; 

4.º prever o alargamento do arruamento de acordo co m o indicado na 
planta de implantação à escala 1/200, devendo garan tir-se uma largura de via com 
6,50m e passeio com 1,60m; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, bem 
como projecto de muros, reformulado de acordo com o  acima indicado no que se 
refere aos acessos; 

6.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €2.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.”. 

7.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá proceder-
se à reposição das infra-estruturas que eventualmen te venham a ser danificadas 
durante a obra, bem como a execução do passeio e pa vimentação da zona de 
alargamento da via, com materiais semelhantes aos e xistentes na zona. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente dos par eceres emitidos pelo 
Ministério da Defesa Nacional - Força Aérea e Rede Ferroviária Nacional Refer – EP. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1383/05 Processo n.º 358/05 - (fl. - 45) 

De CARLOS GONÇALVES DOS REIS, residente em Pé da Serra, freguesia e 
concelho de Alvaiázere, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação de 
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uma moradia unifamiliar, situada na Rua César Ferreira, na localidade de Praia do 
Pedrogão, freguesia de Coimbrão, inserindo-se o local nos estudos do plano de urbanização 
da Praia do Pedrógão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/26 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º esclarecer quanto ao cumprimento do disposto no  Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, Capítulo II (qualificaçã o dos materiais e dos elementos de 
construção) e artigos 22.º e 47.º (relativamente à disponibilidade de água e meios de 
extinção de incêndios junto a via pública); 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
3.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 

apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €2.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1384/05 Processo n.º 445/05 - (fl. - 47) 

De ALBINO MANUEL DE SOUSA DOMINGUES, residente na Rua das 
Olhalvas – Edifício Europa, Lote 5 – 2.º Dt.º, na localidade de Olhalvas, freguesia de 
Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar, 
anexo e muros, a levar a efeito na Rua do Brejo, na localidade de Pinheiros, freguesia de 
Marrazes, inserido numa zona definida no Plano Director Municipal como  Áreas 
Habitacionais ou Residenciais, de acordo com indicado na carta à escala 1/25 000. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/31 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro (relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios junto à via pública); 



 

CMLeiria/ Acta n.º 30 de 2005.09.05 

0001496 (15) 

2.º prever parede de separação entre a cozinha e sa la, de acordo com o 
previsto no artigo 66.º do Regulamento Geral das Ed ificações Urbanas, garantindo as 
devidas condições de iluminação e ventilação; 

3.º prever o alargamento do arruamento de acordo co m o indicado na 
planta de implantação à escala 1/200, devendo garan tir-se uma largura de via com 
6,50m e passeio com 1,60m; 

4.º garantir o cumprimento do Código Civil relativa mente às propriedades 
confinantes, face às escadas junto à propriedade; 

5.º cumprir com o indicado no parecer da EDP – Dist ribuição de Energia, 
S.A. (do qual deverá ser dado conhecimento ao reque rente); 

6.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
7.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 

apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €2.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.”. 

8.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá: 
8.1 proceder à reposição das infra-estruturas que e ventualmente venham a 

ser danificadas durante a obra, bem como a execução  do passeio e pavimentação da 
zona de alargamento de via, com materiais semelhant es aos existentes na zona; 

8.2 ceder ao domínio público o espaço acima indicad o destinado a 
passeio e alargamento de via, devendo apresentar ce rtidão da Conservatória 
rectificada em relação ao mesmo. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1385/05 Processo n.º 615/05 - (fl. - 32) 

De NATÁLIA GONÇALVES RAIMUNDO, residente na Rua Paulo VI, n.º 22 – A, 
freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para ampliação de uma moradia 
unifamiliar, situada na Rua Paulo VI, n.º 22, freguesia de Pousos, inserida numa zona 
definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 
Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/26 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, devendo apresentar 
projectos de especialidade no prazo de seis meses. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente do pare cer emitido pela EP – 
Estradas de Portugal EPE (folha 43). 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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N.º 1386/05 Processo n.º 650/05 - (fl. - 37) 

De JOAQUIM DE OLIVEIRA ANTÓNIO, residente na Rua Nossa Senhora de 
Fátima, n.º 336, na localidade de Casal dos Maios, freguesia de Milagres, referente ao 
projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a 
levar a efeito na Rua do Casal da Manca, na localidade de Pinheiros, freguesia de 
Marrazes, inserido em zona urbanizável de baixa densidade sujeita a plano, de acordo com 
o Plano Director Municipal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/26 pelo Departamento de Operaçõ es Urbanísticas, e face ao 
disposto no artigo 20.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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com as disposições presentes no Código Civil, nomeadamente 
no lado Nascente; 

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

3.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 110. º e 112.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente à independência e secção 
de condutas de evacuação de gases e fumo; 

4.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
5.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 

apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €1.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.”; 

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, deverá: 
6.1 ceder uma faixa de terreno ao domínio público d e acordo com a planta 

de implantação apresentada (folha 11), devendo apre sentar certidão da Conservatória 
do Registo Predial rectificada em relação ao mesmo;  

6.2 o espaço a ceder ao domínio público (passeio) s er executado em 
calçada grossa, bem como o espaço remanescente, ora  utilizado como berma até à 
linha do betuminoso existente, devendo ainda os ref eridos trabalhos ser 
acompanhados pelos serviços de fiscalização do Depa rtamento de Obras Municipais. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dois 

N.º 1387/05 Processo de Loteamento n.º 36/79 – (fl.  866) 

De Francisco Mirante Ferreira e Outros, acompanhado de um requerimento de 
JAIME DO PATROCÍNIO RIBEIRO , residente na Rua das Indústrias, n.º 10, freguesia de 
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Caranguejeira, a solicitar que lhe seja considerado o número máximo de 2 fogos no lote 10 
do loteamento situado em Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para o lote 10 nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99 de 16 Dezembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1388/05 Processo de loteamento n.º 65/95 – (fl.  288) 

De JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHEIRO JÚNIOR E OUTROS , residente na 
Avenida Marquês de Pombal, lote 4, 1º frente, em Leiria, acompanhado de um requerimento 
a solicitar a recepção definitiva das obras de urbanização e o cancelamento das garantias 
bancárias do loteamento situado em Vale da Fonte - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

De acordo com as informações do Departamento de Obras Municipais e da 
Divisão de Parques e Espaços Verdes poderá proceder-se à recepção definitiva e cancelar 
a parte restante da garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante da garantia bancária n.º 35970014 2 emitida pelo BANIF - Banco 
Internacional do Funchal, S.A.. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 
RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS SERVIÇOS  DE FISCALIZAÇÃO 
DURANTE O MÊS DE AGOSTO 

N.º 1389/05 Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Agosto. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

Ponto número quatro 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1390/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 2 de Setembro de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.713.086,99 sendo de Operações 
Orçamentais €2.941.145,87 e de Operações de Tesouraria €771.941,12. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1391/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 29 de Agosto a 2 de Setembro de 2005 correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 5826, 6061 a 6063, 6065, 6131, 6161, 6162, 6347,   às 
Ordens de pagamento de Tesouraria n.ºs: 434 a 436, e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 267, 284, 759, 1819, 2219, 2591, 3916, 3929, 3934, 3941, 3943, 4044, 4090, 
4724, 4770, 4962, 4967, 4969, 4970, 4972, 4973, 4976, 5005, 5034, 5067, 5071, 5082, 
5223, 5259, 5266, 5267, 5394, 5531, 5629, 5630, 5640, 5641, 5675, 5746, 5900 a 5906, 
5908 a 5918, 5920 a 5930, 5932, 5935, 5937 a 5939, 5941 a 5954, 5956, 5958 a 5968, 
5972, 5974, 5975, 5977 a 5992, 5994, 5995, 5997 a 6001, 6015 a 6022, 6031, 6046, 6048, 
6049, 6064, 6068 a 6073, 6075 a 6079, 6107, 6108, 6121, 6122, 6124, 6126, 6153, 6163, 
6164, 6173 a 6176, 6178 a 6185, 6191, 6195, 6197, 6202, 6203, 6205 a 6207, 6209, 6211, 
6213, 6214 a 6216, 6220, 6222 a 6224, 6226 a 6228, 6233, 6235, 6236, 6238 a 6240, 6242 
a 6249, 6251, 6257, 6261, 6267, 6269, 6283, 6284, 6288, 6290, 6302 a 6304, 3919, 6308, 
6309, 6311, 6313 a 6315, 6317 a 6330, 6332, 6336, 6337, 6340, 6341, 6343, 6349, 6358 a 
6360, 6378, 6396 no valor total de  1.200.029,24.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA OS SMAS REFERENTE A CAN DIDATURA AO 
FSE/ PROGRAMA FORAL: “3.º CURSO DE FORMAÇÃO PROFISS IONAL PARA 
CHEFES DE SECÇÃO” 

N.º 1392/05 Presente a informação de 2005/01/10, produzida no âmbito do Processo 42-I-
06-121 do então Departamento de Planeamento, que a seguir se transcreve: 

“A treze de Outubro de 2003, foi enviada para o Gestor do Programa 
Operacional da Região Centro – Programa Foral, a candidatura referente ao 3.º Curso de 
Formação para Chefes de Secção.  

A candidatura foi aprovada e, a dezoito de Dezembro de 2003, foi devolvido o 
termo de aceitação e a notificação da decisão de aprovação, devidamente assinados e 
carimbados, para a entidade competente. 

O montante total aprovado foi de €18.921,34 e a comparticipação de €14.191,00 
(75%). 
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O montante comparticipado foi recebido por duas vezes: um adiantamento de 
€2.128,65 recebido em 17.02.2004 e um pagamento de saldo final de €12.062,34 recebido 
em 27.12.2004. 

Frequentaram este curso 14 formandos, sendo 9 funcionários da CML e 5 dos 
SMAS. 

Atendendo aos factos descritos anteriormente, é necessário transferir para os 
SMAS a verba de €5.068,21, correspondente aos 5 formandos dos referidos serviços”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a citada 
informação, ao abrigo do disposto na alínea d) do n .º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pel a Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, delibera por unanimidade transferir para o s SMAS a verba de €5.068,21 a fim 
de financiar, na parte respectiva, os custos com os  formandos, formadores e 
aquisição da formação no exterior no âmbito da cand idatura ao FSE/ Programa 
FORAL para a realização do “3.º curso de formação p rofissional para Chefes de 
Secção”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ABERTURA DE CONTA – LEIRIA REGIÃO DIGITAL 

N.º 1393/05 Para movimentação das verbas relativas ao co-financiamento do Projecto 
Leiria Região Digital, no âmbito do Programa Operacional Sociedade da Informação – III 
QCA, torna-se necessário a abertura de uma conta própria para o efeito. 

Assim, com fundamento na Norma 2.9.10.1.2. do POCAL  – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais e na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.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 Câmara delibera por unanimidade manda r abrir uma conta na Caixa 
Geral de Depósitos com a designação “Leiria Região Digital”. 

** 

Ponto número cinco 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – NELSON NUNO FIEL AMADO 

N.º 1394/05 Presente a carta com a entrada nº 27 152, de 2004.09.22, do Sr. Nelson 
Nuno Fiel Amado, residente no Casal da Luísa, Pedreiras, 2480.096 Porto de Mós, na qual, 
não concordando com o valor da indemnização proposta em deliberação camarária, vem 
requerer à Câmara Municipal ainda o ressarcimento da totalidade do valor do serviço de 
reboque, contabilizando assim um montante total de € 391,48 referente aos prejuízos 
causados no seu veículo, com a matrícula 04-86-SQ, em virtude de embate em tampa de 
esgotos elevada em relação ao pavimento da Rua Comandante Almeida Henriques, em 
Leiria, ocorrido em 2003/06/10. 

Sobre este pedido produziu a Divisão Administrativa a informação n.º 
26.CDIA/05, de 2005.07.28, da qual resulta essencialmente o seguinte: 
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«Pela deliberação da Câmara n.º 1168/04 tomada na sua reunião de 
2004.08.30, deferiu-se o pedido de indemnização deduzido pelo requerente, no montante de 
€ 322,60, não tendo sido considerado provado o valor da prestação de serviço de reboque 
da “Lubrigaz, lda” para a “Golpiauto, lda” em virtude do orçamento subscrito por “Sousa & 
Irmão, lda” ostentar uma data anterior à ocorrência em 5 meses, não coincidindo, de resto, 
com a referida no mesmo documento quanto à data da carga do veículo.  

Entendeu-se que os elementos constantes no processo conduziam a uma 
decisão inteiramente favorável ao interessado, motivo por que foi dispensada a sua 
audiência sobre o projecto de decisão final, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 103.º do Código de Procedimento Administrativo. 

Cabe ao requerente alegar e provar os factos concretos que traduzem perda, 
diminuição ou afectação de bens, direitos ou interesses tutelados pela ordem jurídica ou 
ainda frustrações de benefícios, sendo insuficiente a mera invocação de um valor pecuniário 
(vide Ac. do STA de 1999.06.12, proc. n.º 44 687). Ora, o requerente falha esta segunda 
condição porquanto o documento que apresentou não ostenta datas coincidentes. Ainda 
que venha alegar tratar-se de erro informático, não juntando neste seu pedido outra prova 
do valor invocado, não nos resta senão propor à Câmara Municipal que seja mantida a 
anterior decisão, de tal circunstância se notificando o requerente». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a proposta da Divisão Administrativa e manter o teor da sua 
deliberação n.º 1168/04, deferindo ao requerente Ne lson Nuno Fiel Amado uma 
indemnização no valor de € 322,60 pelos danos causa dos no seu veículo, com a 
matrícula 04-86-SQ, em virtude de embate em tampa d e esgotos elevada em relação 
ao pavimento da Rua Comandante Almeida Henriques, e m Leiria, ocorrido em 
2003/06/10. 

Mais delibera notificar o requerente da presente de cisão, nos termos do 
disposto nos artigos 66º, alínea a) e 68º do Código  de Procedimento Administrativo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – TERESA MARIA JORGE JORDÃO 

N.º 1395/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 28 554, de 2004.10.08, da Sr.ª 
Teresa Maria Jorge Jordão, residente na Urbanização A Encosta, lote 4-B, 2.º E, Leiria, no 
qual requerer ao município o pagamento de danos sofridos na viatura que conduzia, no 
valor de € 42,72 em virtude de, no dia 2004.09.25, pelas 21:30, ao circular na estrada que 
liga Azóia ao Vale do Horto, no sentido Leiria, ter embatido com o pneu direito da frente num 
buraco existente no pavimento, com cerca de 20 cm de diâmetro. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 22.CDIA/05, de 2005.07.20, cujo teor se dá aqui por 
inteiramente reproduzido, a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão da 
requerente, porquanto: 

a) a via municipal n.º 1230  onde se deu o acidente está na posse do Município 
de Leiria, sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias municipais; 

b) o Município de Leiria, à data dos factos através do seu Departamento de 
Obras Municipais/Divisão de Equipamentos, Materiais e Oficinas, tem o dever, por um lado, 
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de vigiar e fiscalizar de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se 
encontram as estradas e caminhos municipais, procedendo à respectiva reparação, 
conservação e manutenção e, por outro lado, de sinalizar os obstáculos temporários à 
circulação rodoviária nas vias municipais, de modo a permitir aos que por lá circulam tomar 
as precauções necessárias para evitar acidentes (artigo 104.º, alínea b) e artigo 105.º, 
alíneas a), c) e d) do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, publicado no 
DR, II, n.º 17, de 1997.01.21); 

c) dos factos apurados resulta que a Câmara não empregou todas as medidas 
exigidas pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos, por não ter vigiado e 
fiscalizado de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontrava a 
via municipal em análise, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção, 
e por não ter procedido à sinalização dos buracos, pelo que é responsável pelo acidente por 
“culpa presumida”; 

d) considerando ainda que os danos sofridos no veículo da requerente são uma 
consequência normal, típica e provável da existência do buraco, estão reunidos todos os 
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais, razão pela qual 
existe responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 22.CDIA/05, de 2005. 07.20, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção de defe rir o pedido deduzido por Teresa 
Maria Jorge Jordão,  de ressarcimento dos danos sof ridos no valor de € 42,72 em 
virtude de, no dia 2004.09.25, pelas 21:30, ao circ ular na estrada que liga Azóia ao 
Vale do Horto, no sentido Leiria, ter embatido com o pneu direito da frente num 
buraco existente no pavimento, com cerca de 20 cm d e diâmetro. 

Mais delibera notificar a requerente, dispensando a  audiência dos 
interessados,  ao abrigo do disposto na alínea b) d o n.º 2 do artigo 103.º do  Código 
do Procedimento Administrativo, uma vez que os elem entos constantes do 
procedimento conduzem a uma decisão que lhe é intei ramente favorável. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – JOSÉ AUGUSTO DE JESUS DOS SANT OS 

N.º 1396/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 21 657, de 2003.07.08, da 
“MAPFRE – Seguros Gerais, SA”, em nome do Sr. José Augusto de Jesus dos Santos 
(tomador do seguro), residente na Rua da Areeira, n.º 176, Picoto, 2425 Souto da 
Carpalhosa, em que requer ao município o pagamento de danos no valor de €2 943 
causados no veículo deste, conduzido por Almerinda da Conceição Rodrigues, em virtude 
de acidente de viação ocorrido em 2003.04.13, pelas 15 horas, na EN 1, ao km 136, no 
cruzamento do Barracão, Leiria, devido a avaria de semáforo. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 21.CDIA/05, de 2005.07.19, a qual conclui pela proposta 
de indeferimento da pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

a) o semáforo avariado estava na posse do Município de Leiria, sujeito à sua 
vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de sinalização luminosa automática de tráfego; 

b) compete ao Município de Leiria a regulamentação, ordenamento e fiscalização 
do trânsito nas vias de comunicação sob sua jurisdição e a sua sinalização permanente, 
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de modo a que se concretize o regular funcionamento do trânsito para se obter a máxima 
segurança na circulação rodoviária; 

c) competia-lhe especificamente, através do seu Departamento de Obras 
Municipais/Divisão de Obras o dever de proceder à conservação da rede de sinalização 
luminosa automática de tráfego, donde resulta que o Município tem o dever de vigiar e 
fiscalizar de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontra a 
rede de sinalização luminosa automática de tráfego; 

d) contudo, considerando que: 
i o semáforo do lado direito que orientava o tráfego que se desloca no 

sentido do cruzamento da Bidoeira→Leiria encontrava-se a funcionar, o 
que teria permitido à condutora assegurar-se previamente da manobra 
que iria realizar; 

ii o Município provou ter organizado os serviços de modo adequado a 
assegurar um eficiente sistema de conservação, manutenção e/ou 
substituição da sinalização; 

iii não foi possível determinar com que antecedência relativamente ao 
acidente ocorreu a avaria;  

iv possuindo o sistema de semáforos dois grupos de sinalização no mesmo 
sentido, fundido um, o outro ficaria a trabalhar, e fundindo este o sistema 
arrancaria de imediato para o intermitente, alertando os condutores para 
a necessidade de darem cumprimento às regras de prioridade constantes 
do Código da Estrada, 

inexiste um facto ilícito e culposo do Município de Leiria, bem como o nexo de causalidade 
entre aquele e os danos invocados pelo requerente. 

e) considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles 
para inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 
indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 21.CDIA/05, de 2005. 07.19, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção indefer ir o pedido deduzido por MAPFRE 
– Seguros Gerais, SA”, em nome do Sr. José Augusto de Jesus dos Santos, de 
ressarcimento dos danos causados no veículo deste, com a matrícula 99-72-RC, no 
valor de €2 943, em virtude de acidente de viação o corrido em 2003.04.13, no 
cruzamento do Barracão, Leiria, devido a avaria de semáforo. 

Mais delibera notificar o requerente, nos termos do  disposto nos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrat ivo, para no prazo de 10 dias e 
querendo, se pronunciar por escrito sobre o project o de decisão final, informando-o 
ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – OCTÁVIO GODINHO GONÇALVES 

N.º 1397/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 20 070, de 2005.07.28, do Sr. 
Octávio Godinho Gonçalves, com o NIF 132 578 565, residente na Rua Cidade de 
Tokushima, lote 8, 3.º E, 2400.084 Leiria, no qual veio requerer ao município a 
indemnização por prejuízos causados no seu veículo automóvel, com a matrícula 40-07-GX, 
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que se encontrava estacionado em frente da sua residência, em virtude de uma pedra 
disparada por equipamento de limpeza e corte de erva utilizado por funcionários da Câmara, 
no dia 2005.07.26, cerca das 9 horas, ter partido o seu vidro traseiro. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 27.CDIA/05, de 2005.08.02, a qual conclui pela proposta de 
deferimento da pretensão do requerente, fundamentando-se nos seguintes termos: 

a) o que releva não é a projecção da pedra contra o vidro da viatura do 
requerente, mero facto causador de prejuízo, mas antes o comportamento do município 
integrado na actividade administrativa de manutenção dos espaços verdes da 
responsabilidade do município ou de uso público (artigo 156.º, alíneas a) e l) do 
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais); 

b) o artigo 493.º, n.º 2 do Código Civil ao estipular que “quem causar danos a 
outrem no exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza 
dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as 
providências exigidas pelas circunstâncias a fim de os prevenir” estabelece assim uma 
presunção de culpa.  

c) a limpeza e manutenção de espaços verdes com recurso a aparadores 
(mecânicos) deve considerar-se perigosa, pela natureza dos meios utilizados. Uma vez que 
da factualidade apurada não resulta que o Município de Leiria tenha tomado todas as 
providências exigidas pelas circunstâncias para evitar a ocorrência dos danos, é ele 
responsável, por culpa presumida, pelos prejuízos causados ao requerente. 

d) os danos causados na viatura do requerente -  quebra do vidro traseiro - são 
uma consequência normal, típica, provável da utilização do aparador (mecânico) na 
actividade de limpeza e manutenção de espaços verdes, existindo, portanto, uma relação de 
causalidade os danos e o facto ilícito culposo praticado; 

d) estão assim cumpridos todos os requisitos cumulativos de que a lei faz 
depender a responsabilidade extracontratual das autarquias locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 27.CDIA/05, de 2005. 08.02, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção de defe rir o pedido de indemnização 
deduzido por Octávio Godinho Gonçalves,  no valor d e €516,67, constante do 
orçamento apresentado por “Pires & Irmão, lda”. 

Mais delibera notificar o requerente, dispensando a  audiência dos 
interessados,  ao abrigo do disposto na alínea b) d o n.º 2 do artigo 103.º do  Código 
do Procedimento Administrativo, uma vez que os elem entos constantes do 
procedimento conduzem a uma decisão que lhe é intei ramente favorável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – ANTÓNIO MANUEL PENELAS DE MOUR A 

N.º 1398/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 6 325, de 2005.03.08, de António 
Manuel Penelas de Moura, com o NIF 168 505 258, residente na Estrada Casal dos Matos, 
lote 2, 1.º E, 2410.703 Pousos, no qual veio requerer ao município a indemnização por 
prejuízos causados na viatura marca WV, modelo Lupo, com a matrícula 99-06-OX, que 
conduzia no dia 2005.01.05, pelas 10 horas, por ter embatido com o pneu dianteiro direito 
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numa caixa de água, que se encontrava sem grelha de protecção, quando circulava da Rua 
dos Mangerinos para a Rua da Belavista, em Pousos.  
 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 31.CDIA/05, de 2005.08.04, a qual conclui pela proposta de 
deferimento da pretensão do requerente, fundamentando-se nos seguintes termos: 

a) a via municipal onde se deu o acidente está na posse do Município de Leiria, 
sujeita à sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias municipais; 

b) o Município de Leiria tem o dever, por um lado, de vigiar e fiscalizar de forma 
sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 
municipais, bem como a rede de drenagem pluvial, procedendo à respectiva conservação e 
manutenção e, por outro lado, de sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária 
nas vias municipais, de modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções 
necessárias para evitar acidentes; 

c) dos factos apurados, resulta que a Câmara não empregou todas as medidas 
exigidas pelas circunstâncias a fim de prevenir a ocorrência dos danos, designadamente por 
não ter vigiado e fiscalizado de forma sistemática, adequada e eficaz as condições em que 
se encontrava a caixa de água, procedendo à respectiva conservação e manutenção, pelo 
que é responsável pelo acidente por “culpa presumida”; 

d) por outro lado, considerando ainda que os danos sofridos no veículo do 
requerente são uma consequência normal, típica e provável da falta de grelha no sumidouro 
estão reunidos todos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das 
autarquias locais, razão pela qual existe responsabilização do Município de Leiria e 
consequente obrigação de indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 31.CDIA/05, de 2005. 08.04, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção de defe rir o pedido de indemnização 
deduzido por António Manuel Penelas de Moura, no va lor no valor de € 382,76, ao qual 
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, constante do  orçamento apresentado por 
“Bregiauto, lda”. 

Mais delibera notificar o requerente, dispensando a  audiência dos 
interessados, ao abrigo do disposto na alínea b) do  n.º 2 do artigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, uma vez que os element os constantes do procedimento 
conduzem a uma decisão que lhe é inteiramente favor ável. 

 A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

Ponto número seis 

N.º 1399/05 ACORDO DE COLABORAÇÃO – MUNICÍPIO DE LE IRIA, CLUBE 
RECREATIVO LIS E LENA E FREGUESIA DE BAROSA 

Presente uma minuta do Acordo de Colaboração que a seguir se transcreve: 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO 
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Considerando que a freguesia de Barosa, situada entre as freguesias de 
Marrazes e Parceiros, é uma zona de grande crescimento e expansão demográfica, com 
naturais repercussões na rede escolar. 

Considerando que a Escola EB1 e Jardim de Infância de Barosa se encontram 
lotadas, e existe um número bastante significativo de crianças em lista de espera para 
frequência do ensino pré-escolar;  

Considerando a necessidade de libertar espaço, até agora utilizado na 
componente sócio-educativa, para a actividade lectiva; 

Considerando ainda que o Município de Leiria não dispõe, nesta área de 
influência, de mais instalações próprias; 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 501181266, representado pela 
Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, o Clube 
Recreativo Lis e Lena, contribuinte n.º 501637915 representado pelo Presidente da 
Direcção, Luis Oliveira Clemente, e a freguesia de Barosa, contribuinte n.º 507004930, 
representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Daniel Lopes de Carvalho, é 
celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.ª 
O Clube Recreativo Lis e Lena disponibiliza, ao Município de Leiria, por um período mínimo 
de 10 anos, os espaços necessários para a realização de actividades de tempos livres e 
serviço de refeições. 

2ª 
O espaço disponibilizado é composto por cozinha, casas de banho, sala polivalente, espaço 
do polidesportivo e espaços de apoio ao desenvolvimento de actividades. 

3ª 
As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de abastecimento de 
água e energia eléctrica. 

4ª 
A Junta de Freguesia de Barosa assegura a adaptação e beneficiação das instalações, 
incluindo pintura, arranjos exteriores, zonas de acesso e vedação, de acordo com programa 
de intervenção definido pelos técnicos da CML. 

5ª 
O Município de Leiria compromete-se a custear as despesas decorrentes do enunciado na 
cláusula anterior, transferindo para a Junta de Freguesia da Barosa a verba de € 59.500,00. 

6ª 
O Município de Leiria equipa as referidas instalações com mobiliário e recursos didácticos 
necessários ao desenvolvimento das actividades. 

7ª 
O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram no momento 
da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem utilizadas, a mantê-las 
em bom estado de conservação. 

8ª 
O presente acordo de colaboração poderá ser revisto por consenso entre as partes. 

9ª 
O presente acordo de colaboração está isento do Imposto de Selo por força do disposto na 
alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1 ambos do 
artigo 3.º do Código do Imposto de Selo. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, dispõe de atr ibuições no domínio da Educação e 
que de acordo com a alínea e) do n.º 3 do artigo 19 .º da citada Lei, é competência dos 
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órgãos do município apoiar o desenvolvimento de act ividades complementares de 
acção educativa na educação Pré-Escolar e no Ensino  Básico, e considerando ainda a 
alínea l) do n.º 1 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 Janeiro, delib era por unanimidade aprovar o 
Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder 
à sua assinatura. 

Mais delibera que a transferência mencionada na clá usula 5.ª seja 
efectuada após informação/informações da Divisão de  Planeamento e Gestão de 
Equipamentos Educativos. 

** 
Ponto número sete 

PROPOSTA DE REDUÇÃO DE RENDA SOCIAL – VITOR MANUEL TEIXEIRA DA 
COSTA SANTOS - ENT 2005/8683 

N.º 1400/05 Pela Divisão de Acção Social e Família foi presente  a seguinte informação: 
«Na sequência do pedido da revisão  do valor da renda, apresentado pelo inquilino Vítor 
Manuel Teixeira Costa Santos, residente no Bairro Social da Maceira e, considerando  a 
comprovada baixa de rendimentos mensais do agregado familiar  devido a situação  de 
desemprego do requerente, de acordo com o ponto n.º 3 do artigo. 8º do Decreto- Lei n.º 
166/93, de 7 de Maio, propõe-se o reajustamento da renda, em função da variação do 
rendimento mensal corrigido, passando o seu valor para 61,00€/mês, com efeitos a partir de 
1 de Outubro de 2005». 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em conta o interesse 
municipal na melhoria da qualidade de vida dos seus  munícipes, nomeadamente no 
que respeita ao nível das condições habitacionais, e concordando com a informação 
da Divisão de Acção Social e Família, delibera por unanimidade fixar o valor da renda 
mensal para 61,00€/mês, com efeitos a partir de 1 d e Outubro do ano em curso. 

** 

Ponto número oito 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2005 

N.º 1401/05 À semelhança de anos anteriores, o IPPAR – Instituto Português do 
Património Arquitectónico, na qualidade de Coordenador Nacional, lançou um convite à 
apresentação de propostas para a realização de actividades no âmbito das Jornadas 
Europeias do Património, que celebrar-se-ão em Portugal nos dias 24 e 25 de Setembro de 
2005, sob o tema “A Musica (En)canta o Património”.  

O objectivo das Jornadas Europeias do Património é estimular a participação e 
aproximação do público ao Património, particularmente ao Arquitectónico, através de 
actividades de animação que ao mesmo tempo sensibilizem para a importância da 
preservação, salvaguarda e valorização do Património. 

Em termos de divulgação, o IPPAR produzirá uma brochura com o Programa 
Nacional de Actividades que será distribuída pelas entidades participantes e como encarte 
num orgão da imprensa nacional. A divulgação será ainda completada com a inserção de 
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anúncios publicitários. Em termos locais, o Programa será divulgado na “Leiriagenda”, na 
página da Câmara na Internet, e serão produzidos dois Programas de Sala para distribuição 
ao público no âmbito dos concertos de música religiosa. 

Atendendo à importância deste evento propõe-se um programa de iniciativas 
para a Cidade de Leiria, que a seguir se apresenta: 

Castelo de Leiria 
Visitas guiadas 
24 de Setembro | 11.00h-16.00h 
Praça Rodrigues Lobo   
Leiria e os Cantares da Terra 
Representação etnográfica dos cantares das colheitas e trabalhos das eiras: o Ciclo do Pão. 
Cancioneiro de Entre Mar e Serra da Alta Estremadura de José Ribeiro de Sousa 
24 de Setembro | 17.00h 

Teatro Miguel Franco  
Mercado Sant’Ana – Centro Cultural 

Museu da Imagem em Movimento apresenta documentários no âmbito do Projecto 
“DocRede”. Documentários premiados no “PrimeirOlhar” 
24 de Setembro | 21.00h 
Torre sineira da Sé Catedral de Leiria   
Leiria e os Sons do Alto  
Concerto de carrilhão pelo carrilhanista de Mafra, Abel Chaves  
Repertório clássico e tradicional português. 
25 de Setembro | 10.30h 
Igreja de Nossa Senhora da Encarnação   
Leiria e os Sons do Alto  

Recital de órgão por Joana Abreu.  
25 de Setembro | 20.45h  
Colaborações: Cineclube Ao Norte; Associação Folclórica da Região de Leiria - Alta 
Estremadura e Ranchos Folclóricos do Concelho de Leiria; SAMP – Sociedade Artística 
Musical dos Pousos e Cabido da Sé Catedral de Leiria; Santuário de Nossa Senhora da 
Encarnação e Orfeão de Leiria. 
 

 

 

Estimativa de Custos Valor em € 
Cachet do carrilhanista Abel Chaves 250,00 
Afinação do órgão da Igreja Nossa Senhora da Encarnação 
por António Simões 

250,00 

Aluguer de Som para as Tocatas dos Ranchos Folclóricos (6 
microfones)  

300,00 

Total 800,00 
 

Atendendo ao exposto, propõe-se que a Câmara autorize o programa 
enunciado, bem como os pagamentos com ele relacionados às entidades responsáveis, 
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utilizando, para isso, a verba inscrita no Plano na rubrica 12/0602039902 - 03101 (Eventos 
de Património – Jornadas Europeias do Património). 

Tendo em conta o estabelecido no Decreto-Lei n.º 292/00, de 14 de Novembro 
(Lei do Ruído), que regulamenta as actividades ruidosas de carácter temporário, deverá a 
Câmara tomar conhecimento e autorizar os eventos referidos nesta deliberação nas 
condições que abaixo se enunciam: 

a) locais: Praça Rodrigues Lobo, no dia 24 de Setembro;  
Torre Sineira/Largo da Sé no dia 25 de Setembro: concerto de carrilhão e colocação 
de cadeiras das 10h30m às 11h30m, para a eventualidade do público pretender 
assistir a partir daquele local ao concerto do carrilhão da Torre Sineira. 

b) horários de colocação de cadeiras para o público e de montagem de equipamento 
de som e ensaios técnicos durante a tarde de 24 de Setembro – 14h30m-16h30m. 

c) horários do espectáculo de 24 de Setembro e desmontagens – 17h00m-19h00; 
Horários do concerto de 25 de Setembro e remoção das cadeiras – 10h30m-
12h00m. 

d) os serviços da Câmara garantirão o acompanhamento dos espectáculos de modo a 
evitar os impactos negativos do ruído, bem como todo o apoio logístico necessário e 
a visita guiada no Castelo no dia 24. 

A Câmara apreciou a informação sobre a proposta de participação nas 
Jornadas Europeias do Património e, atendendo que e ste evento irá divulgar o 
património histórico-cultural local, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea e) 
do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de  Setembro e da alínea m) do n.º 2 e da 
alínea a) do n.º 4 do artigo 64.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 Janeir o, delibera por unanimidade 
participar com o programa de actividades proposto n as Jornadas Europeias do 
Património, garantindo todo o apoio logístico neces sário e assumindo os custos 
previstos no quadro acima referido acrescidos do IV A à taxa em vigor. 

** 

Ponto número nove 

CEDÊNCIA GRATUITA DE AUTOCARRO - GRUPO DESPORTIVO D E MONTE REAL 

N.º 1402/05  Presente o oficio com entrada n.º 22171/05 de 24/08/05 do Grupo Desportivo 
de Monte Real, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria cedência gratuita de autocarro 
e serviços de motorista para as deslocações da sua equipa de Futebol de 11, no âmbito do 
Campeonato Nacional da 1.ª Divisão (1.ª Fase). 
Propõe o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Daniel Pereira, tendo em consideração 
que esta participação nas provas nacionais de Futebol Feminino constitui uma situação 
única no Concelho, pelo quinto ano consecutivo, e que constitui também um importante 
estímulo para outras equipas de Futebol Feminino e para os escalões de formação, que a 
Câmara Municipal de Leiria garanta a cedência gratuita de autocarro e respectivos serviços 
de motorista, nas deslocações da equipa de acordo com o seguinte calendário: 
 

DATA LOCAL 
18/09/05 Cantanhede 
23/10/05 Ponte Frielas  
13/11/05 Odivelas 
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04/12/05 Almada 
11/12/05 Lousã 

 
A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas da 

alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e artigo 21.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, na redacção que 
lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeir o, delibera por unanimidade ceder 
gratuitamente autocarro e respectivos serviços de m otorista para as deslocações da 
equipa feminina de Futebol de 11 do Grupo Desportiv o de Monte Real, para os jogos 
da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, que se realizam fora do território 
de Leiria. 

** 

III TORNEIO DISTRITAL DE FUTSAL DA SINTAP 

N.º 1403/05 Retirado. 

** 

Ponto número dez 
FESTA DO CÃO 2005 

N.º 1404/05 Propõe-se, à semelhança de anos transactos, a possibilidade de agradecer 
quer os apoios concedidos no âmbito da Festa do Cão 2005 quer a prestação das equipas 
cinotécnicas: 

Empresa Morada Oferta Valor 
monetário Destino final 

Rações 
Avenal 
Veríssimos, 
L.da 
 

Lugar do Avenal 
2500 Caldas da 
Rainha 

30 sacos de 20kg 
de ração Fluffy 
Energy 

€442.82 

Orlando Lidl & 
Companhia 

Rua Pé de 
Mouro, 18 
2714-510 Linhó 

100kg de croquetes Não foi referido 
o valor 

Associação Zoófila 
de Leiria 

Revista Cães 
& Companhia 

Avenida Infante 
D. Henrique 306 
1900 Lisboa 
 

200 Revistas Não foi referido 
o valor 

Bayer Portugal 
S.A 

Rua Quinta do 
Pinheiro 
Outarela 5 
2795-653 
Carnaxide 

Embalagens de 
produtos para 
dentição canina; 
Porta-chaves. 

Não foi referido 
o valor 

Oferta aos 
participantes da 
Feira de Maio 

 

Supermercado
s Ulmar 

Rua Caestro 
Pousos 

 Não foi referido 
o valor 

Associação Zoófila 
de Leiria 
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2400 Leiria 
 
EFFEM 
Portugal Inc. 

Quinta da Fonte 
Edifício D. João 
I 
P2 Ala B 
2774-01 Paço 
de Arcos 

50 Frolic Ribus; 
10 saias pedigree; 
2000 folhetos 
Pedigree; 
1000 revistas 
 

Não foi referido 
o valor 

Oferta aos 
participantes na 
Feira de Maio e à 
Associação Zoófila 
de Leiria 

Leiripet – 
Comércio de 
Rações e 
Acessórios 

Quinta de São 
Miguel 
2410 Leiria 

10% das vendas 
reverteram favor da 
Associação Zoófila 
de Leiria 

Não foi referido 
o valor 

.Associação Zoófila 
de Leiria 

Rigor P Urbanização 
Vale da Fonte 
Lote 6 r/c esq 
Praça 2 
2400 Leiria 

Cedência 
temporária de dois 
computadores com 
jogos alusivos ao 
abandono dos 
animais 

Sem custos Crianças que se 
encontravam na 
Festa do Cão 

Caixa de 
Crédito 
Agrícola 
Mutuo de 
Leiria 

Av. 
Combatentes da 
Grande Guerra, 
33 
2400 Leiria 

Cooperativa 
Agrícola dos 
Concelhos de 
Leiria e 
Marinha 
Grande 

Avenida 22 de 
Maio – 
Arrabalde da 
Ponte 
2400 Leiria 

Cedência do 
Estacionamento no 

dia 21 de Maio. 
Sem custos 

Equipa de apoio à 
Festa, bem como às 
equipas 
cinotécnicas 

Anivite Estrada 
Nacional 10 – 
km128 
Apartado 20 
2616-965 
Alverca do 
Ribatejo 

Brindes variados 
entre trelas, camas 
para cães, 
comedouros, 
escovas, pentes e 
brinquedos sortidos 
para cães. 

€330,71 

Zooliz – 
Comércio de 
animais 
domésticos 
L.da 

Centro 
Comercial Liz 
Loja 14 
Rua Wenceslau 
da Morais 
2400 Leiria 

Amostras várias de 
ração para caninos. 

Não foi referido 
o valor 

Oferta aos 
participantes da 
Feira de Maio 

     

Equipa Cinotécnica 
Base Aérea de Monte Real 
Guarda Nacional República 
Policia de Segurança Pública 
Unidade Canina de Salvamento de Leiria 

 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo a 
importância da iniciativa delibera por unanimidade concordar com um voto de 
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agradecimento a todas as empresas/entidades que col aboraram na Festa do Cão 
2005. 

** 

Ponto número onze 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

N.º 1405/05 Presente o requerimento de GOMES, SANTOS & CARREIRA, LDA 
solicitando, na qualidade de proprietária da fracção autónoma, designada pela “E” do prédio 
urbano constituído em propriedade horizontal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
nº 4280, sito na Quinta do Taborda, Lote 43 – 1º - Esq.º, no lugar de Guimarota, na 
freguesia e concelho de Leiria, que a Câmara Municipal de Leiria se pronuncie quanto ao 
direito de preferência sobre o referido prédio que pretende vender. 

A Câmara, tomando conhecimento do despacho de renún cia ao direito de 
preferência emitido pela Sr.ª Presidente da Câmara,  uma vez que a Autarquia não 
dispondo de Plano sectorial aprovado para o local, não tem legitimidade para  exercer 
o direito de preferência previsto no artigo 126º do  Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, deliberou por unanimidade ratificar o des pacho da Sr.ª Presidente, nos 
exactos termos em que foi proferido, ao abrigo do d isposto no n.º 3 do artigo 68º 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 foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número doze 
ESCRITURA DE PERMUTA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO D E LEIRIA E MARIA 
DE LURDES LAGOA 

N.º 1406/05 Presente o processo administrativo relativo ao assunto referido em epígrafe, o 
qual mereceu uma explicação do Vereador Sr. Eng.º Fernando Carvalho, quanto aos termos 
do negócio jurídico de permuta.  

Após os esclarecimentos às questões levantadas pelo Senhores Vereadores, o 
mesmo foi retirado para melhor análise e agendado para a próxima reunião. 

** 

Ponto número treze 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E AMIZADE  COM S. FILIPE - ILH A DO FOGO – CABO 
VERDE - BOLSAS DE ESTUDO  

N.º 1407/05 No ano lectivo 2004/2005 no âmbito do Acordo de Cooperação e Amizade 
existente com o Município de S. Filipe, da Ilha do Fogo, Cabo Verde, foram atribuídas 
bolsas de estudo no Instituto Politécnico de Leiria (IPL) a Ana Bela Pires Barbosa Centeio e 
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Liliana Silva Mendes Lopes Araújo, que frequentaram o 3.º ano do curso de Comércio e 
Marketing na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), a Rolando Lopes da Rosa 
Pina, que frequentou o 2º ano do curso de Engenharia Civil na ESTG, a Mário Vieira Barros, 
que frequentou o 1º ano do curso de Solicitadoria na ESTG e a Evandro Nelson Correia 
Nunes, que frequentou o 1º ano do curso de Comunicação Social e Informação Multimédia, 
na Escola Superior de Educação de Leiria. 
 Por deliberação de 8/9/1999 ficou regulamentada a suspensão da bolsa aos 
estudantes cuja falta de aproveitamento motivasse a ultrapassagem do tempo de conclusão 
do respectivo curso em mais de um ano e dado que o bolseiro Rolando Lopes da Rosa Pina 
não obteve aproveitamento no ano lectivo de 2002/2003, aquando da frequência do 1º ano, 
voltando a ter insucesso no ano lectivo de 2004/2005, no 2º ano, propõe-se, de acordo com 
o deliberado, a anulação da respectiva bolsa. 
 Também às bolseiras Liliana Silva Lopes Mendes Araújo e Ana Bela Pires Barbosa 
Centeio, pelo facto de já terem reprovado no ano lectivo de 2001/2002 e uma vez que a 
transição para o 4º ano está ainda pendente do resultado dos exames que deixaram para a 
segunda época (mês de Setembro), é proposto que o pagamento das bolsas fique suspenso 
até se ter conhecimento dos resultados dos exames. 
 Os estudantes Mário Vieira Barros e Evandro Nelson Correia Nunes, não obstante 
também terem deixado algumas cadeiras para exame de segunda época, sabe-se que já 
transitaram de ano, pelo que deverão auferir no ano lectivo de 2005/2006 as respectivas 
bolsas.  

Acresce informar que as bolsas aos estudantes de S. Filipe, desde o início, têm sido 
pagas em décimos de Setembro a Junho e como nos últimos anos a maior parte destes 
alunos recorre a exames na segunda época, considera-se de toda a conveniência alterar o 
período do seu pagamento, também em décimos, mas de Outubro a Julho de cada ano 
lectivo. 

No ano lectivo de 2004/2005 o valor atribuído a cada bolsa foi de €350,00 mensais, 
sendo habitual fazer-se um ligeiro acerto no início de cada ano lectivo, tendo por base o 
ordenado mínimo nacional, que em 2004 se cifrava em €365,60. Assim, face a este princípio 
e atendendo à ligeira subida estabelecida pelo IPL no concernente ao alojamento, 
alimentação e propinas, propõe-se que para o ano lectivo de 2005/2006 seja concedido a 
cada bolseiro o montante de €3.600,00, a ser pago em décimos de €360,00, uma vez que o 
ordenado mínimo nacional é, actualmente, de €374,70. 

 
A Câmara, após analisar o assunto, delibera por una nimidade mandar 

anular o pagamento da bolsa de estudo a Rolando Lop es da Rosa Pina, face à 
repetição do insucesso escolar no ano lectivo de 20 04/2005, com fundamento no que 
sobre esta matéria está regulamentado, dando conhec imento à Câmara Municipal de 
S. Filipe desta decisão para que possa tomar as dil igências que julgar convenientes. 

Mais delibera atribuir aos estudantes Ana Bela Pire s Barbosa Centeio, Liliana 
Silva Lopes Mendes Araújo, Mário Vieira Barros e Ev andro Nelson Correia Nunes, 
uma bolsa de estudo para o ano lectivo 2005/2006 no  valor de €3.600,00 anuais, a 
pagar em décimos de €360,00, ficando, contudo, susp enso o pagamento às bolseiras 
Ana Bela Pires Barbosa Centeio e Liliana Silva Lope s Mendes Araújo até se saber o 
resultado obtido nos exames a que serão submetidas na segunda época. 

Delibera ainda esta Câmara concordar com a alteraçã o do período do 
pagamento da bolsa, passando o mesmo a ser efectuad o de Outubro a Julho de cada 
ano lectivo. 
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** 

Ponto número catorze 
VOTO DE PESAR 

N.º 1408/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar à funcionár ia desta Câmara Municipal, 
Maria Isabel Bernardino Ferreira Sarmento, pelo fal ecimento de seu pai, tendo a 
Câmara deliberado por unanimidade concordar. 

** 

N.º 1409/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar à Sr.ª D. A ngelina da Conceição Pereira 
Marques Lopes, pelo falecimento de seu marido, Sr. José Gomes Lopes, Jardineiro 
do Quadro de Pessoal desta Câmara Municipal, tendo a Câmara  deliberado por 
unanimidade concordar 

** 

N.º 14010/05 Pela Senhora Presidente foi apresentad a uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar, ao funcio nário desta Câmara Municipal, 
Manuel Eugénio Pereira Pedrosa, pelo falecimento de  seu pai, tendo a Câmara  
deliberado por unanimidade concordar. 

** 

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

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

N.º 1411/05 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Monte Real, 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 das Salgadas, Rua Ribeiro de Frades, Travessa das Eiras, 
Travessa dos Arrabaldes» para «Requalificação da Rua Ribeiro de Frades, Rua dos 
Arrabaldes, Travessa das Eiras, Travessa da Mata e Travessa do Ourteiro». 

Este Protocolo está aprovado em Reunião de Câmara de 13/12/2004 e Assembleia 
Municipal de 23/12/2004, no valor de 50.000,00€. 

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

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE/DIA EUROPEU SEM CARRO S 

N.º 1412/05 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, o programa da Semana Europeia da Mobilidade/Dia Europeu Sem Carros, que 
se realizará de 16 a 22 de Setembro e que contará com o patrocínio de diversas entidades.  

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade concordar e aceitar o programa da Seman a Europeia da Mobilidade e os 
patrocínios concedidos . 

** 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas 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 5 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


