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Acta n.º 26 
Aos dezoito dias do mês de Julho 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. DANIEL VIEIRA PEREIRA  
 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 

 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

Os Senhores Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º 
Fernando Brites Carvalho e Dr.ª Neusa Fernandina So brinho de Magalhães estiveram 
ausentes da reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

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

** 

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 e por parte do Departamento de Obras 
Municipais, o Eng.º Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de 
obras municipais. 

** 

Presente a Acta da Reunião de 4 de Julho, cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção final. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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: 

452/03 Maria Irene Duarte Costa Romeiro 

1550/03 José António Jesus Marques, Herdeiros, Ld.ª 

913/04 Manuel Fernandes da Fonseca 

925/04 Nelson António Ferreira Roque 

929/04 Mansos – Sociedade Imobiliária, SA 

1062/04 Fernando Graça – Sapatarias, Ld.ª 

1210/04 CTT – Correios de Portugal, SA 

1543/04 Daniela Carreira 

8/05 Agostinho Crespo Santos 

159/05 Aníbal Ferreira 

262/05 Guilhermino Ferreira Gomes e Outros 

295/05 Terracor – Empreendimentos Imobiliários, Ld.ª 

407/05 Rolândia – Construções e Investimentos, Ld.ª 

 
Ponto número dois 

Análise dos seguintes processos de informação prévia: 

IP 96/03 Carlos José Ferreira Leal Silva 

IP 102/03 Adriano Costa Parreira 

IP 30/04 Soutoferro – Sociedade de Dobragens e Montagens de Ferro, 

Ld.ª 

IP 29/05 Carlos José Ferreira Leal Silva 

IP 36/05 Sociedade de Construções Marsilrui, Ld.ª 

 

Ponto número três 
Análise do seguinte processo de licenciamento Industrial: 

LIND 111/05 Neves & Santos, Ld.ª 

Ponto número quatro 
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Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de Fiscalização durante o Mês de 
Junho 

 
Ponto número cinco 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal (Decreto-Lei n.º 64/03, de 23 de Agosto) 
 
Ponto número seis 

Análise dos seguintes processos de loteamento: 

Lot 11/75 Sidónio Sousa Violante 

Lot 20/89  Joaquim Carnide Coelho 

Lot 51/95 António Lopes Bernardino 

Lot 15/96 Luís Miguel F. Costa Brites e Outros 

Lot 25/03 Construções J.J.R. 

Lot 5/00 Construções Carvalheiro e Oliveira, Ld.ª 

 
Ponto número sete 

Análise do seguinte processo de informação Prévia de loteamento: 

IP Lot 4/04 Esmera - Imobiliária 

 
Ponto número oito 

Análise do seguinte processo de Obras Municipais: 

T – 100/2000 Construção do Pavilhão Desportivo da Bajouca e arranjos 

exteriores – Estudo de revisão de preços para aprovação 

 
Ponto número nove 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XVII Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

Ponto número dez 
Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente – 

Manuel do Rosário Silva 

 
Ponto número onze 
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1. Licença Especial de Ruído –Marcelino & Carreira, Ld.ª (Ent: 18358/05) 
2. Ratificação de Despacho – Prolongamento de Horário de Funcionamento (Ent: 

17716/05) e (Ent: 18216/05) 

3. Substituição de Veículo afecto ao transporte em Táxi (Ent: 16547/05) 

4. Substituição de Licenças de Veículos afectos aos transporte em Táxi (Ent: 

10388, 21668, 25519, 33077 e 33078, de 2004 e 2305/2005) 

 
Ponto número doze 

1. Cedência gratuita do Autocarro do Município 

2. Transportes Escolares – Circuitos Especiais – Ano Lectivo 2005/2006 

3. Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas do 

1.º CEB e Jardins de Infância da Freguesia de Parceiros – Transferência de 

verba 

4. Comemorações do “Ano Mundial da Física” - Apoio 

 
Ponto número treze 

1. Subsídios 

2. Teatro José Lúcio da Silva – Lista de Despesas 

 
Ponto número catorze 

 
1. Contrato – Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de 

Leiria e a União Desportiva da Serra 

2. Campeonatos da Europa de Atletismo para Deficientes – Apoio para a 

participação da Atleta Maria Odete Ferreira Fiúza (Ent: 17236/05) 

3. Go Away – Verão 2005 – Apoio à Federação das Associações Juvenis do 

Distrito de Leiria (Ent: 15346/05) 

 
Ponto número quinze 
 

Alterações ao Trânsito – Obras na Rua dos Mártires – Ratificação do Despacho da 

Sr.ª Presidente (Int: 2005/8647) 

 
Ponto número dezasseis  

Toponímia – Freguesias de Arrabal, Carvide, Cortes, Leiria e Pousos 
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** 

Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 1138/05 Pelo Vereador Dr. Gonçalo Lopes foi apresentado um pedido de informação 
relativo ao prazo de conclusão das obras da ponte em Amor, já que teve conhecimento que 
as referidas obras estariam paradas. 

A Senhora Presidente  disse que, ao que julgava saber, as obras estavam em 
curso. No entanto comunicou que iria ser feito o ponto da situação com o Presidente da 
Junta de Freguesia e as Estradas de Portugal. 

** 

N.º 1139/05 Pelo Vereador Dr. Gonçalo Lopes foi presente a proposta que abaixo se 
transcreve: 
“Tendo em consideração os problemas de trânsito resultantes da utilização da rotunda das 
Almoinhas, em especial das viaturas que circulam da Estrada da Estação e da IC2 em 
direcção a Leiria, nomeadamente para quem quer seguir para a Ponte Euro 2004 e para a 
Nova Leiria. 
Tendo em consideração, ainda, que esta conflitualidade rodoviária persiste há mais de um 
ano, e que tem posto repetidamente em causa a segurança dos automobilistas, registando 
sucessivos acidentes. 
Os Vereadores do PS vêm propor à Câmara a apresentação de uma solução rodoviária, de 
carácter de urgência, em conjunto com o Instituto de Estradas, no prazo de 30 dias. 
Leiria, 18 de Julho de 2005. 
Os Vereadores do Partido Socialista” 

A Senhora Presidente  disse estar de acordo com a proposta , salvo quanto ao 
“timing” a estabelecer que deveria ser analisado na próxima reunião de Câmara com a 
presença do Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho. 

** 

N.º 1140/05 Pela Vereadora Dr.ª Manuela Santos apresentada uma proposta sobre o 
Plano Quinta da Cerca que abaixo se transcreve: 

“Plano Quinta da Cerca 

Quando no passado dia 20 de Junho na reunião de Câmara, o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia das Cortes  a pedido da vereação, veio apresentar o Plano Quinta da Cerca, que 
pela sua particularidade tinha suscitado dúvidas numa anterior reunião, informou-nos que o 
terreno onde está implantado o polidesportivo descoberto, era pertença do clube - Centro 
Popular de Cultura e Recreio das Cortes. 

A intenção da actual Junta de Freguesia das Cortes em construir um polidesportivo 
descoberto, ao lado do futuro pavilhão gimnodesportivo, através da transferência da 
aplicação de uma compensação relativa a um loteamento na Quinta da Cascalheira em 
Marrazes, era para nós, e citando o Dr. Helder Roque, de “bradar aos céus”, ainda para 
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mais numa freguesia sem escolas de ensino básico, e quando existem localidades no 
concelho que nem um ringue têm. 

O Sr. Presidente da Junta, comunicou-nos na referida reunião, que o clube só cederia o 
terreno onde actualmente está implantado o polidesportivo descoberto para a construção do 
novo Centro de Saúde, se fosse construído um novo, ao lado do pavilhão ainda inacabado, 
muito embora iniciado há vários anos e onde foram despendidos largos milhares de euros.  

Perante isso, todos nós anuímos, considerando que um novo Centro de Saúde nesta 
freguesia, era e é, uma obra absolutamente prioritária, e sendo a imposição do clube 
irredutível e inegociável. 

Quando a Sra Engª Isabel Gonçalves chamou a atenção para a escassez dos meios que 
existem actualmente, e para a prioridade na construção do Centro de Saúde, questionou  se 
ele não poderia ser construído num outro local, mantendo-se o ringue actual.  

Foi-lhe respondido pela Sra. Presidente da Câmara que uma alteração ao Plano, 
desqualificava-o e desvirtuava-o. 

O facto dado como certo e objectivo de o Clube ser proprietário do terreno onde se pretende 
a construção do novo Centro de Saúde, e dada a urgência dessa obra levou a que, as 
objecções colocadas pelos Vereadores da Oposição, passassem, naturalmente, para 
segundo plano. 

Dias depois desta votação, chegou ao nosso conhecimento que o terreno em apreço, não 
seria afinal do clube, mas sim da Junta de Freguesia das Cortes, razão porque, o Dr. 
Gonçalo Lopes solicitou esclarecimentos ao executivo camarário, tendo-nos sido então 
cedidas na passada reunião fotocópias de dois documentos – escritura e acta alusivas à 
Quinta da Cerca. 

Os Vereadores abaixo assinados, ficaram então a saber, e em síntese que: 

1º  

No dia 12 de Fevereiro de 1978, por escritura celebrada no 2º Cartório Notarial de Leiria, a 
Junta de Freguesia das Cortes tinha comprado à Província Portuguesa da Ordem 
Fransciscana, o seguinte prédio: 

“Casa de r/c e 1º andar, dependências, logradouros e quintal, no lugar e freguesia das 
Cortes, inscrita na respectiva matriz predial urbana sob o artigo nº 23, a confrontar do Norte, 
Sul e Poente com a vendedora e Nascente com estrada”. 

Consta desta escritura que este prédio se destinava à instalação da sede da Junta, Casa do 
Povo, Posto Médico, das sedes da Sociedade Artística Musical Cortesence e Centro 
Popular e Recreio das Cortes e mais fins sociais . 

2º 

Através da fotocópia da Acta nº 3, de 12 de Junho de 1982,  todos os membros da então 
Junta de Freguesia das Cortes, reuniram em sessão extraordinária com a Direcção do 
Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes e a Direcção da Sociedade Filarmónica 
Cortesence, para distribuição das divisões do imóvel em questão. 

Após visita ao rés-do-chão do citado imóvel, e estamos a citar o referido documento, 
passou-se à distribuição das suas divisões deste modo: 
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“1º  

O Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes, passará a ocupar as seguintes divisões 
do rés do chão: 

a) Divisão que fica por debaixo da varanda lado Poente; 

b) Sala de entrada; 

c) Sala interior; 

d) Sala da Biblioteca; 

e) Salão contíguo ao lagar; 

f) Salão “antiga adega”; 

g) Alpendre exterior; 

h) TERRENO DESTINADO AO POLIDESPORTIVO; 

2º 

 O Centro deixará o salão onde o grupo de teatro ensaia, até 30 de Setembro próximo, e as 
restantes divisões passam desde logo para a Junta de Freguesia. 

3º 

A Junta de Freguesia, pagará a instalação das baixadas de água e luz ao Centro; 

4º 

A partir de hoje, será entregue ao Centro, a verba de 50.000$00, que anteriormente lhe foi 
atribuída.” 

Os Vereadores da oposição, tiveram ainda conhecimento, que no início do ano em curso, no 
Jornal das Cortes, e noutros meios de comunicação social, a Junta tinha já dado conta da 
intenção de efectuar um torneio, no novo Polidesportivo descoberto, que com o apoio  da 
Câmara iria ser construído, ou seja, o que nos leva a crer que este assunto há muito tinha 
sido analisado e decidido. 

Considerando as informações supervenientes, e a comunicação prestada de que o ringue 
existe há mais de 20 anos, o que neste raciocínio justificaria a forma de usucapião por uma 
eventual posse, queremos relembrar o seguinte: 

Dispõe o artigo nº 1251 do C.C., que: 

“Posse é o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao 
exercício do direito de propriedade ou de outro direito real.” 

Quer isto dizer que a posse é integrada por dois elementos: O CORPUS - seu elemento 
material - que consiste no domínio de facto sobre a coisa, traduzido no exercício  efectivo de 
poderes materiais sobre ela, ou na possibilidade física desse exercício; e O ANIMUS, que 
consiste na intenção de exercer sobre a coisa como seu titular, o direito real correspondente 
àquele domínio de facto. Henrique Mesquita in Direitos Reais. 

E dispõe o artigo nº 1253º que: 

“São havidos como detentores ou possuidores precários: 

a) Os que exercem o poder de facto sem intenção de agir como beneficiários do direito; 
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b) Os que simplesmente se aproveitam da tolerância do titular do direito;  

c) Os representantes ou mandatários do possuidor e, de um modo geral, todos os que 
possuem em nome de outrém.” 

A linha divisória entre DETENÇÃO (posse precária) e POSSE, passa pelo elemento 
subjectivo ou intencional que, na posse precária, se traduz no ANIMUS DETINENDI, dado 
que neste caso, o poder ainda que exercido pelo detentor no interesse próprio ou alheio, é-o 
por forma não correspondente ao exercício do direito de propriedade ou outro direito real de 
gozo, ou como sinteticamente se diz na alínea a) do artigo atrás referido, sem intenção de 
agir como beneficiários do direito. 

A presença do animus detinendi, se por um lado, permite estremar a detenção da posse, 
marca por outro, a distância  que a separa e distingue de situações de mera contiguidade 
física, não queridas ou não conscientes, entre uma pessoa e coisa. Penha Gonçalves in 
Direitos Reais. 

Quer isto dizer, que o terreno onde está implantado actualmente o ringue, é propriedade da 
Junta de Freguesia e não do Clube como nos foi dito, facto que levava e leva a que a Junta 
e consequentemente a Câmara, estivessem e estejam numa situação totalmente diferente 
daquela com que nos fomos confrontados. 

E mais uma vez relembrando que, muito embora estando em anos de eleições, é bom não 
esquecer a necessidade da utilização correcta dos dinheiros públicos, numa altura em que a 
contenção orçamental são uma exigência na gestão autárquica e pública. 

E sem querer deixar de referir o Clube, que como todos os outros devem ser apoiados pelas 
instituições públicas, designadamente pela Câmara, somos do parecer que este deve ser 
compensado de eventuais inconvenientes resultantes deste processo, princípio este que 
gostaríamos que ficasse claro. 

Os factos que vieram agora ao nosso conhecimento, justificam e confirmam plenamente 
todos os receios suscitados nas anteriores reuniões e que aqui se dão por totalmente 
reproduzidos. A deliberação camarária de 20 de Junho assentou, no nosso entender, em 
pressupostos errados, prejudicando os interesses do Concelho e da população da 
Freguesia das Cortes. 

Termos em que, Os Vereadores: 

GONÇALO LOPES, 

HELDER ROQUE, 

ISABEL GONÇALVES, 

E, 

MANUELA SANTOS, 

Nos termos além do mais do artigo 246º e seg. do C.C.,  vêm alterar o seu sentido de voto, 
votando assim contra o projecto proposto para a Quinta da Cerca, no que se refere à 
construção do polidesportivo descoberto ao lado do pavilhão gimnodesportivo. 

Os vereadores da oposição propõem que, de imediato, se dê continuidade à construção do 
pavilhão gimnodesportivo, assim como se inicie a construção do novo Centro de Saúde. 

Leiria, 18 de Julho de 2005.” 
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O Vereador Dr. Hélder Roque  propõe, ao invés de se encerrar o assunto, que os 
serviços camarários se pronunciem sobre o mesmo (de um ponto de vista jurídico), 
baixando novamente a matéria à reunião de Câmara. 

A Senhora Presidente  concordou com a posição tomada pela Vereador Dr. 
Hélder Roque acrescentando que a questão política não se pode dissociar da questão 
jurídica. Sem desvirtuar o Plano apresentado pela Junta de Freguesia das Cortes, levanta-
se o problema de onde implantar o Centro de Saúde. 

** 

N.º 1141/05 Pela Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves foi presente um requerimento 
relativo às empreitadas de execução das obras de construção do Estádio Municipal, tendo 
sido o mesmo remetido à Leirisport. 

** 

Ponto número um 

N.º 1142/05 Processo n. º 452/03 - (fl. - 367) 

De Maria Irene Duarte da Costa Romeiro, residente na Rua da Lapa, n.º 108, 
freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura para legalização de obras de 
alteração e ampliação da moradia unifamiliar, anexos e muros situados no local acima 
referido, inseridos numa zona definida no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais 
de Baixa Densidade, sujeita a Plano de Pormenor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/08, 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 à 
apresentação dos projectos de especialidades no pra zo de seis meses. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1143/05 Processo n.º 1550/03 - (fl. - 40) 

De José António Jesus Marques, Herdeiros Ldª., residente na Rua do Arraial, 
n.º 3, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 
para construção de um anexo e legalização de obras de alteração e ampliação de dois 
edifícios (pavilhão e moradia) situados no local acima referido, inseridos numa zona definida 
no PDM como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/11, 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 
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projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado a 
apresentar, no prazo de seis meses, os seguinte ele mentos: 

1.º estimativa de custo rectificada, devendo a mesm a fazer referência à 
fracção habitacional e à fracção destinada a armazé m; 

2.º elementos gráficos rectificados relativamente à  recolha das águas 
pluviais da garagem e do pavilhão no lado Nascente,  não devendo as mesmas serem 
encaminhadas para a propriedade confinante; 

3.º elementos corrigidos prevendo parede guarda-fog o, de modo a dar 
cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro; 

4.º elementos rectificados relativos ao projecto de  arquitectura; 

5.º projectos de especialidades. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1144/05 Processo n.º 913/04 - (fl. - 427) 

De Manuel Fernandes da Fonseca, residente na Urb. Casais de São Romão, 
lote 16, na localidade de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de 
arquitectura para construção de um conjunto habitacional na Rua das Rosas, na localidade 
de Casal dos Matos, freguesia de Pousos, anteriormente aprovado por deliberação tomada 
em reunião de 2003/06/30 e caducado por falta de entrega dos projectos de especialidades 
dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/08, 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 manter o parecer 
favorável emitido em reunião de 2003/06/30 no que s e refere à aprovação do projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima refer ida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados na re ferida deliberação, 
transmitidos ao requerente através do ofício n.º 60 35 de 2003/08/06, nomeadamente 
no que se refere aos pontos 3.1, 3.2, 5, 6, 7, 8, 1 0, 11 e 12; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguinte s elementos: 

2.1. ficha electrotécnica para a totalidade das hab itações que compõem a 
obra; 

2.2. licença do domínio hídrico para a descarga de águas pluviais na linha 
de água a tardoz da construção; 

2.3. termo de responsabilidade do autor dos project os das redes prediais 
de água e esgotos, de acordo com o Anexo I da Porta ria n.º 1110/01, de 19 de 
Setembro; 

3.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €4.000,00, a fim de garantir a 
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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, executar as infra-
estruturas indicadas (alargamento de via, estaciona mento e passeio) com materiais 
semelhantes aos existentes na zona e de acordo com indicações a fornecer pelos 
Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras M unicipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1145/05 Processo n.º 925/04 - (fl. - 50) 

De Nelson António Ferreira Roque, residente em Viso - Quinta do Carrascal, 
na localidade de Brogal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização de alterações na moradia unifamiliar situada no local acima referido 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/08, 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 ao seguinte: 

1.º esclarecer quanto à área de cedência para alarg amento de via, dado 
que a mesma não é coincidente com a indicada no pro cesso antecedente (1640/99) e 
efectivamente já cedida (233,00 m 2); 

2.º esclarecer quanto à área da propriedade (após c edências), face ao 
indicado na certidão da Conservatória do Registo Pr edial, uma vez que esta é de valor 
inferior, devendo as mesmas serem coincidentes; 

2.1. apresentar planta à escala 1/1000, elaborada s obre levantamento 
aerofotogramétrico actualizado, com a delimitação d a totalidade da propriedade e 
compatível com o indicado na planta à escala 1/200 e respectivas rectificações; 

3.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos entregues;  

4.º prever antecâmara entre o espaço de estacioname nto em cave e a zona 
habitacional, a fim de garantir as devidas condiçõe s de salubridade, nos termos do 
previsto no artigo 15.º do Regulamento Geral das Ed ificações Urbanas; 

5.º apresentar os projectos de especialidades no pr azo de seis meses bem 
como os elementos acima indicados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1146/05 Processo n.º 929/04 - (fl. - 44) 
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De Mansos - Sociedade Imobiliária, S.A., com sede na R. D. Luís I, n.º 19 – 
São Paulo - Lisboa, referente ao projecto de arquitectura para construção de um edifício 
habitacional, com demolição de edificações existentes, na Rua dos Poços, freguesia de 
Leiria, inserido numa zona definida no PDM como Núcleo Histórico da Cidade de Leiria e na 
zona de intervenção do Programa Polis. 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis do Gabinete de Reabilitação Urbana, 
Instituto Português do Património Arquitectónico e Sociedade para o Desenvolvimento do 
Programa Polis. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/11, 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 estimativa de custo actualizada, fac e ao previsto no 
Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Instituto Português do 
Património Arquitectónico (cuja cópia deverá ser re metida à requerente), 
nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arq ueológico dos trabalhos, 
salvaguardando as competências do Instituto Portugu ês de Arqueologia, devendo o 
mesmo ser da responsabilidade do proprietário; 

3.º garantir o cumprimento do disposto nos artigos 108.º e seguintes do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente às condutas de 
evacuação de fumos e gases do fogão e esquentador, devendo as mesmas serem 
independentes entre si; 

4.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do 
Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (seguranç a contra incêndios), relativamente 
à disponibilidade de água e meios de extinção de in cêndios; 

5.º garantir em obra o cumprimento da totalidade do s aspectos previstos 
no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

6.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil relativamente às 
propriedades confinantes; 

7.º apresentar, no prazo de seis meses, os projecto s de especialidades, 
incluindo plano dos trabalhos arqueológicos, que de verão ser enviados para análise e 
parecer do IPPAR previamente à emissão da licença d e obras; 

8.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €4.000,00, 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. 

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, repor as infra-
estruturas que eventualmente venham a ser danificad as durante a execução da obra e 
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apresentar documento comprovativo quanto ao acompan hamento dos trabalhos por 
arqueólogo e respectiva aprovação pelo Instituto Po rtuguês de Arqueologia. 

Mais delibera que sejam transmitidos ao requerente os conteúdos dos 
pareceres emitidos pelo Gabinete de Reabilitação Ur bana e Sociedade para o 
Desenvolvimento do Programa Polis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1147/05 Processo n.º 1062/04 - (fl. - 50) 

De Fernando Graça - Sapatarias, Ldª., com sede na Av. Heróis de Angola, n.º 
64, 1.º D.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para legalização de 
alterações no edifício habitacional e comercial situado na Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, n.ºs 25, 27 e 29, freguesia de Leiria, inserido numa zona definida no PDM 
como Núcleo Histórico da Cidade de Leiria e Zona de Protecção do Castelo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/08, 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 o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios), nomeadament e no que se refere ao capítulo II 
(qualificação dos materiais e dos elementos da cons trução no piso habitacional); 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil relativamente às 
propriedades confinantes; 

3.º apresentar os projectos de especialidades no pr azo de seis meses; 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, repor as infra-
estruturas que eventualmente venham a ser danificad as durante a execução da obra; 

5.º caso pretenda a instalação de publicidade dever á a mesma ser objecto 
de posterior licenciamento. 

Mais delibera que sejam transmitidos ao requerente os conteúdos dos 
pareceres emitidos pelo Gabinete de Reabilitação Ur bana, Instituto Português do 
Património Arquitectónico e Serviço Nacional de Bom beiros e Protecção Civil. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1148/05 Processo n.º 1210/04 - (fl. - 115) 

De CTT - Correios de Portugal, S. A., com sede na Rua de S. José, n.º 20 – 
Lisboa, referente ao pedido de parecer prévio sobre o projecto para construção de um 
edifício destinado a centro de distribuição postal na Zona Industrial da Cova das Faias, lote 
E, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta o disposto na 
alínea e) do n.º 1 do artigo 7.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, concordando com a 
informação prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2005/07/11 e 
considerando: 

 o aditamento n.º 2 ao alvará de loteamento da ZICO FA, do qual consta 
a criação de um lote para equipamento, designado po r lote “E” e melhor identificado 
no referido alvará; 

 a escritura de aquisição celebrada em 2005/05/25 e ntre o Município de 
Leiria e os “CTT – Correios de Portugal, S.A.”; 

 que a propriedade do referido lote se encontra, a partir dessa data, no 
domínio patrimonial dos “CTT – Correios de Portugal , S.A.”; 

 ser relevante para a análise da pretensão o parece r jurídico emitido em 
2003/10/08 (folhas 120 a 124 do processo) para uma obra requerida pela mesma 
entidade concessionária de serviço público; 

delibera por unanimidade emitir parecer prévio favo rável à realização da 
operação urbanística acima referida, uma vez que a pretensão se adequa ao 
estabelecido no loteamento, devendo ser salvaguarda dos os aspectos referentes a: 

1.º segurança contra risco de incêndio, através de parecer a obter junto da 
entidade competente (Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil); 

2.º garantir a adequação da configuração do lote e do polígono de 
implantação da edificação ao constante da planta sí ntese do loteamento; 

3.º garantir a cota de soleira referenciada às cota s reais do terreno, 
constantes da planta síntese do loteamento; 

4.º criação de muros de suporte de terras necessári os para a modelação 
de terreno proposta. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1149/05 Processo n.º 1543/04 - (fl. - 51) 

De Daniela Carreira, com endereço postal na Av. Combatentes da Grande 
Guerra, Centro Comercial D.Dinis, 8.º piso, sala 807, freguesia de Leiria, referente ao 
projecto de arquitectura para construção de um conjunto habitacional em Casal Andrino, 
freguesia de Pousos, acompanhado da informação prestada pela Divisão Administrativa e 
de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas comunicando que a 
requerente não se pronunciou, em fase de audiência prévia, quanto ao conteúdo da 
notificação efectuada através do oficio n.º 4991, datado de 2005/05/06. 

A Câmara, atendendo a que a requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício supra mencionado, delibera por  unanimidade indeferir o projecto 
de arquitectura da operação urbanística acima refer ida, ao abrigo do disposto na 
alínea a) do n.º 1 e nos n.º s 4 e 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de  16 de 
Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  reunião de 2005/04/27, 
transmitidos através do ofício n.º 4991, datado de 2005/05/06. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 26 de 2005.07.18 

0001241(15) 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1150/05 Processo n.º 8/05 - (fl. - 79) 

De Agostinho Crespo dos Santos, residente na Rua das Portelas, n.º 10, 
freguesia de Monte Real, referente ao projecto de arquitectura para legalização de anexo e 
alterações no edifício habitacional situado em Aguadinha, na localidade de Marinheiros, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/08, 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 apresentar, no 
prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.º projecto de legalização dos muros; 

2.º planta de implantação com indicação das áreas d e cedência ao 
domínio público devidamente cotada em relação ao ei xo da via, de acordo com os 
condicionalismos anteriormente indicados na deliber ação tomada em reunião de 
Câmara de 2002/06/24, e cotada em relação ao limite  da propriedade do lado 
Nascente; 

3.º termo de responsabilidade do técnico autor do p rojecto de 
arquitectura, face aos elementos entregues; 

4.º esclarecer quanto à calendarização previsível p ara os trabalhos 
propostos; 

5.º esclarecer quanto à sala do fogo localizado nos  pisos 0 e 1 (lado 
Poente), devendo os compartimentos da sala / cozinh a serem independentes entre si, 
face ao disposto no Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1151/05 Processo n.º 159/05 - (fl. - 51) 

De Aníbal Ferreira, residente na Rua dos Outeiros, n.º 30, na localidade de 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para 
construção de um conjunto habitacional e muros na Rua dos Outeiros, na localidade e 
freguesia acima indicadas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/13, 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: 
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1.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90 , de 21 de Fevereiro, 
nomeadamente no que se refere à disponibilidade de água e meios de extinção de 
incêndios – artigos 22.º e 47.º; 

2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente à segurança contra incêndios n os espaços de estacionamento na 
cave, nomeadamente no que se refere ao disposto no Cap. III (elementos de 
construção); 

3.º garantir o cumprimento do disposto nos artigos 108.º e seguintes do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente às condutas de 
evacuação de fumos e gases do esquentador e fogão, devendo as mesmas serem 
independentes entre si; 

4.º apresentar corte AA’ com indicação do afastamen to da construção ao 
eixo da via; 

5.º prever passeio com 1,60 m de largura, devendo a ssegurar a 
continuidade do mesmo em toda a frente da proprieda de junto ao arruamento; 

6.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) junto ao arruamento; 

7.º apresentar, no prazo de seis meses, os projecto s de especialidades, 
incluindo projecto de drenagem de águas pluviais re lativo aos espaços a ceder ao 
domínio público bem como às áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas até um meio receptor 
adequado, com indicação da respectiva secção de vaz ão e caudais de ponta do 
empreendimento, de acordo com o disposto no artigo 194.º do Decreto-Regulamentar 
n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

8.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €4.000,00, 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.”; 

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção: 

9.1. efectuar a pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio, 
estacionamento e alargamento de via, devendo os tra balhos serem acompanhados 
pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de O bras Municipais, e proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra; 

9.2. efectuar a cedência ao domínio público do espa ço acima indicado e 
apresentar certidão da Conservatória do Registo Pre dial rectificada em relação ao 
mesmo. 

Mais delibera que sejam remetidas ao requerente fot ocópias dos pareceres 
emitido pela EDP e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

N.º 1152/05 Processo n.º 262/05 - (fl. - 68) 

De Guilhermino Ferreira Gomes e Outros, residente em Outeiro da Ranha, 
freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, referente ao projecto de arquitectura para 
alteração e ampliação do edifício misto, com demolição parcial, situado nas Ruas do 
Comércio, João de Deus e Largo Marechal Gomes da Costa, freguesia de Leiria, inserido 
numa zona definida no PDM como Núcleo Histórico da Cidade de Leiria, Zona de Protecção 
do Castelo e Zona de intervenção do Programa Polis. 

A pretensão mereceu pareceres favoráveis do Gabinete de Reabilitação Urbana, 
Instituto Português do Património Arquitectónico, Sociedade para o Desenvolvimento do 
Programa Polis, Governo Civil, Autoridade de Saúde, Serviço Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil e encontra-se formulada de acordo com o pedido de viabilidade 
anteriormente aprovado para o local (IP n.º 52/02). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/08, 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 indicado no parecer emitido pelo Instituto Português do 
Património Arquitectónico, cuja cópia deverá ser re metida ao requerente, 
nomeadamente no que se refere: 

1.1. ao acompanhamento arqueológico dos trabalhos, salvaguardando as 
competências do Instituto Português de Arqueologia,  devendo o mesmo ser da 
responsabilidade do proprietário; 

1.2. aos materiais propostos para a cobertura bem c omo à necessidade de 
apresentação de projectos de arranjos exteriores e de execução de arquitectura 
(pontos 2 e 4); 

1.3. o projecto de arquitectura deverá compatibiliz ar-se com a preservação 
dos bens arqueológicos que possam vir a ser identif icados; 

2.º cumprir com o indicado nos pareceres da Autorid ade de Saúde e 
Governo Civil no que se refere ao estabelecimento l ocalizado no piso 0 (C1), devendo 
dar-se conhecimento dos mesmos ao requerente; 

3.º garantir o cumprimento do disposto nos artigos 108.º e seguintes do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativa mente às condutas de 
evacuação de fumos e gases do fogão e esquentador, devendo as mesmas serem 
independentes entre si, bem como em relação aos “fo gões de sala”; 

4.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios) relativament e a: 

4.1. disponibilidade de água e meios de extinção de  incêndios – artigos 
22.º e 47.º; 

4.2.  ventilação permanente dos caminhos de evacuaç ão (caixa de 
escadas) – artigo 35.º; 
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5.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril (segurança con tra incêndios em espaços de 
estacionamento), nomeadamente no que se refere ao d isposto nos: 

5.1. cap.º III - elementos de construção, dado que no mapa de acabamentos 
apenas refere o Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fev ereiro (segurança contra incêndios 
em edifícios habitacionais), não sendo ainda feita referência aos elementos 
estruturais; 

5.2. cap.º IV, artigo 12.º - marcação de passadeira s de circulação para 
peões, que deverão abranger a totalidade dos lugare s de estacionamento; 

5.3. cap.º IV – artigos 16.º a 20.º (controlo de fu mo nas escadas e câmaras 
corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmaras corta fogo, saída para o exterior 
do parque e sinalização de segurança, devendo apres entar elementos gráficos 
esclarecedores; 

5.4. cap.º V (iluminação eléctrica, a indicar no pr ojecto de instalações 
eléctricas); 

5.5. cap.º s VII e VIII (controlo da poluição de ar e fumo nos pisos, devendo 
indicar a localização das condutas de saída de ar n o alçado Nascente); 

5.6. cap.º IX, n.º 1 do artigo 33.º (extintores e c aixas de areia, devendo 
apresentar elementos gráficos esclarecedores; 

5.7. cap.º XII, artigo 47.º (câmara retentora nas c aves de estacionamento, a 
indicar no projecto de drenagem de águas e esgotos) ; 

6.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil relativamente às 
propriedades confinantes; 

7.º apresentar, no prazo de seis meses, as rectific ações acima indicadas e 
os projectos de especialidades, incluindo: 

7.1. as rectificações e projectos indicados no pare cer do Instituto 
Português do Património Arquitectónico (projecto de  arranjos exteriores e projecto de 
execução de arquitectura) bem como os esclareciment o indicados no parecer do 
Gabinete de Reabilitação Urbana, cuja cópia deverá ser remetida ao requerente; 

7.2. planta do piso 0 com indicação em legenda da l ocalização de 
“estabelecimento de bebidas” para o espaço C1, de a cordo com o parecer da 
Autoridade Saúde; 

7.3. projecto de drenagem de águas pluviais relativ o às áreas envolventes 
do edifício, devendo prever a construção de colecto r para drenagem das referidas 
águas até um meio receptor adequado, com indicação da respectiva secção de vazão 
e caudais de ponta do empreendimento, de acordo com  o disposto no artigo 194.º do 
Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

8.º previamente à emissão da licença de obras, apre sentar certidão da 
Conservatória do Registo Predial com a totalidade d as propriedades anexadas; 

9.º previamente ao início dos trabalhos, proceder à  realização de 
sondagens arqueológicas em toda a área a intervir, de acordo com o parecer do 
IPPAR. (Condição a constar no alvará de licença de obras ou de escavações); 
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10.º durante a execução da obra, assegurar a consol idação das partes 
construtivas do edifício existente a manter, bem co mo a consolidação e segurança 
das construções e infra-estruturas existentes na en volvente. (Condição a constar no 
alvará de licença de obras ou de escavações); 

11.º no acto do levantamento do alvará de licença d e construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €8.000,00, 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.”; 

12.º previamente à emissão da autorização de utiliz ação, repor as infra-
estruturas que eventualmente venham a ser danificad as durante a execução da obra e 
apresentar documento comprovativo quanto ao acompan hamento dos trabalhos por 
arqueólogo e respectiva aprovação pelo Instituto Po rtuguês de Arqueologia. 

Mais delibera que seja remetida ao requerente cópia  do parecer emitido 
pela Sociedade para o Desenvolvimento do Programa P olis. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1153/05 Processo n.º 295/05 - (fl. - 48) 

De Terracor - Empreendimentos Imobiliários, Ldª., com sede na Rua de S. 
Pedro de Moel, n.º 141, 1.º esquerdo, na localidade e freguesia de Marinha Grande, 
referente ao projecto de arquitectura para construção de um conjunto habitacional na Rua 
do Pinhalzinho - Martingil, freguesia de Marrazes, numa zona definida no PDM como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Para o local foi anteriormente apresentado um pedido de licenciamento (Proc.º 
216/04), tendo o mesmo sido aprovado por deliberação tomada em reunião de 2004/12/27 
com pareceres favoráveis das Estradas de Portugal, EDP e Ministério da Defesa Nacional – 
Força Aérea. 

O presente pedido apresenta características semelhantes à pretensão formulada 
em sede do processo antecedente, embora com redução de um fogo, tendo merecido 
parecer favorável da Direcção de Estradas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/13, 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 no: 

1.1. parecer da EDP, emitido em sede do processo an tecedente, cuja cópia 
deverá ser remetida ao requerente (condição a const ar no alvará de licença de obras); 



 

CMLeiria/ Acta n.º 26 de 2005.07.18 

0001246(20) 

1.2. parecer da Direcção de Estradas de Leiria, cuj o conteúdo deverá ser 
transmitido ao requerente; 

1.3. Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no que se refere a: 

1.3.1. disponibilidade de água e meios de extinção de incêndios – 
artigos 22.º e 47.º; 

1.3.2. largura livre mínima de acesso ao interior d a propriedade, que 
não poderá ser inferior a 4,00 m – alínea c) do art igo 46.º; 

1.4. capítulo III do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de  Abril, relativamente aos 
elementos de construção; 

1.5. Regulamento Geral das Edificações Urbanas rela tivamente ao disposto 
nos artigos: 

1.5.1. 15.º e 45.º, devendo prever antecâmara entre  a área de 
estacionamento e a área habitacional; 

1.5.2. 108.º e seguintes, relativamente às condutas  de evacuação de 
fumos e gases de esquentador e fogão devendo as mes mas serem independentes 
entre si; 

2.º prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) junto ao arruamento; 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguinte s elementos: 

3.1. corte 1 abrangendo a totalidade da propriedade  bem como a via 
pública, com indicação dos afastamentos, cotas alti métricas e perfil do terreno 
existente e proposto; 

3.2. planta de implantação devidamente cotada (pass eio, 
estacionamento e afastamento da construção ao eixo do arruamento); 

3.3. termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de arquitectura 
referindo o cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal; 

3.4 planta do piso 1 com a totalidade dos espaços i dentificados no que se 
refere ao uso (espaço do lado Poente); 

3.5. estimativa de custo actualizada, face ao previ sto no Regulamento 
Municipal de Operações Urbanísticas; 

3.6. projectos de especialidades, incluindo project o de drenagem de águas 
pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio pú blico bem como às áreas 
envolventes do edifício, devendo prever a construçã o de colector para drenagem das 
referidas águas até um meio receptor adequado, com indicação da respectiva secção 
de vazão e caudais de ponta do empreendimento, de a cordo com o disposto no artigo 
194.º do Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de A gosto; 

4.º previamente à emissão da licença dos muros, apr esentar documento 
comprovativo do respectivo licenciamento por parte da Direcção de Estradas; 

5.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €4.000,00, a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
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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: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de arruamento destinada a passeio, 
estacionamento e alargamento de via, devendo os tra balhos serem acompanhados 
pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de O bras Municipais, e proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra; 

6.2. efectuar a cedência ao domínio público do espa ço acima indicado e 
apresentar certidão da Conservatória do Registo Pre dial rectificada em relação ao 
mesmo. 

Mais delibera que sejam remetidas ao requerente fot ocópias dos pareceres 
emitidos pela EDP e Ministério da Defesa Nacional –  Força Aérea, constantes do 
processo antecedente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1154/05 Processo n.º 407/05 - (fl. - 349) 

De Rolândia - Construções e Investimentos, Ldª., com sede em Casal do 
Quinta - Batalha, referente ao projecto de arquitectura para alteração e ampliação do 
edifício habitacional e comercial situado na Rua Miguel Bombarda, freguesia de Leiria, 
inserido numa zona definida no PDM como Núcleo Histórico da Cidade de Leiria e na zona 
de intervenção do Programa Polis. 

A pretensão, aprovada por deliberação de Câmara tomada em reunião de 
2003/10/27 em sede do processo 978/02, caducada por falta de entrega dos respectivos 
projectos de especialidades dentro do prazo estipulado para o efeito, mereceu pareceres 
favoráveis do Gabinete de Reabilitação Urbana, Instituto Português do Património 
Arquitectónico e Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/08, 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 documento comprovativo da inscrição dos técnicos autores 
do projecto de arquitectura na Ordem dos Arquitecto s; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Instituto Português do 
Património Arquitectónico, cuja cópia deverá ser re metida ao requerente, 
nomeadamente no que se refere ao acompanhamento arq ueológico dos trabalhos, 
salvaguardando as competências do Instituto Portugu ês de Arqueologia, devendo o 
mesmo ser da responsabilidade do proprietário; 
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3.º garantir o cumprimento do disposto no Regulamen to Geral das 
Edificações Urbanas relativamente aos artigos: 

3.1. 65.º - pé direito livre mínimo de 3,00 m nos e spaços comerciais; 

3.2. 87.º - ventilação das instalações sanitárias i nteriores, devendo indicar 
as respectivas condutas na cobertura; 

3.3. 108.º e seguintes - condutas de evacuação de f umos e gases do fogão 
e esquentador, devendo as mesmas serem independente s entre si; 

4.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios) relativament e a: 

4.1. disponibilidade de água e meios de extinção de  incêndios – artigos 
22.º e 47.º; 

4.2. acesso à cobertura através da caixa de escadas  com prolongamento 
do último lanço – n.º 4 do artigo 32.º; 

4.3. ventilação permanente dos caminhos de evacuaçã o (caixa de escadas) 
– artigo 35.º; 

5.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 123/9 7, de 22 de Maio, no 
que se refere à acessibilidade de pessoas com mobil idade condicionada às áreas 
comerciais – capítulos II e III; 

6.º garantir o cumprimento do disposto no Código Ci vil relativamente às 
propriedades confinantes; 

7.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e €4.000,00, 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 cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p ela Sociedade 
Gestora do Programa Polis e Gabinete de Reabilitaçã o Urbana (cujas cópias deverão 
ser remetidas ao requerente), nomeadamente no que s e refere à manutenção das 
paredes exteriores; 

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, repor as infra-
estruturas que eventualmente venham a ser danificad as durante a execução da obra e 
apresentar documento comprovativo quanto ao acompan hamento dos trabalhos por 
arqueólogo e respectiva aprovação pelo Instituto Po rtuguês do Arqueologia. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dois 

N.º 1155/05 Processo de IP N.º 96/03 - (fl. - 33)  
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De Carlos José Ferreira Leal Silva, residente na Rua do Pisão, na localidade 
de Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros, referente à exposição apresentada em fase de 
audiência prévia sobre a proposta de indeferimento do pedido de informação prévia relativo 
à viabilidade de construção de um conjunto habitacional em Quinta do Pisão, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/12 e 
considerando que da exposição apresentada não const am elementos que permitam 
obstar aos motivos que estiveram na origem da propo sta de indeferimento, delibera 
por unanimidade indeferir a pretensão, 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 Dez embro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivo s já referidos na deliberação 
tomada em reunião de 2004/04/26, transmitidos atrav és do ofício n.º 5174, de 
2004/05/27. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1156/05 Processo de IP N.º 102/03 - (fl. - 37) 

De Adriano da Costa Parreira, residente em 10, Rue de L’ille de Conge – 
Cheneviers Sur Marne - França, referente ao pedido de informação prévia sobre a 
viabilidade de construção de um edifício habitacional e comercial na Rua D. José Alves 
Correia da Silva, na localidade de Cruz da Areia, freguesia de Leiria, encontrando-se a 
pretensão condicionada pela execução prévia das infra-estruturas necessárias à sua 
implementação, nomeadamente no que se refere ao arruamento de ligação à Rua D. José 
Alves Correia da Silva. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/07/12 com o seguinte teor: 

1.º o local não se encontra servido das infra-estruturas necessárias; 
2.º não se considera de viabilizar o traçado do arruamento proposto face à 

densidade de tráfego prevista com o presente empreendimento, devendo prever-se um 
perfil de arruamento de acordo com o previsto na Portaria n.º 1136/01, de 25 de Setembro, 
bem como curvas de concordância de maior ângulo, a fim de assegurar maior visibilidade, 
tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 2110, de 19/08/61, e a sua 
correcta inserção na Rua D. José Alves Correia da Silva. Refere-se ainda que o referido 
arruamento deverá incluir faixa de rodagem e passeios, devendo os mesmos 
desenvolverem-se dentro da propriedade do requerente e com solução viária limitada à 
mesma, dado que não se verifica a existência para o local de estudo urbanístico de maior 
amplitude (plano de pormenor ou loteamento); 

3.º tendo em conta as características e tipologias de ocupação das construções 
existentes na zona, e a fim de se garantir o correcto enquadramento urbanístico da 
edificação proposta, deveria garantir-se o afastamento mínimo de 10,00 m entre a referida 
construção e o eixo da via. 

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 e nos n.ºs 4 e 5 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. 
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A Câmara, concordando com informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/07/12 e respectiva p roposta 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. 

Mais delibera que seja transmitido ao requerente o conteúdo do parecer 
emitido pelo Departamento de Urbanismo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1157/05 Processo de IP N.º 30/04 - (fl. - 23) 

De Soutoferro - Sociedade de Dobragens e Montagens de  Ferro, Ldª., com 
sede na Rua do Paúl, n.º 8, na localidade de Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, 
referente ao pedido de informação prévia sobre os condicionalismos impostos para 
construção de um pavilhão destinado a armazém de materiais de construção na Rua da 
Cruz de Melo, na localidade de Moitas, freguesia de Santa Eufemia, numa zona definida no 
PDM como Espaço Florestal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/11 e o disposto 
na alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento  do Plano Director Municipal, 
delibera por unanimidade considerar o empreendiment o de interesse municipal e 
informar o requerente de que será viável uma constr ução que respeite, 
nomeadamente, as condições abaixo indicadas: 

1.º a área bruta de construção não poderá exceder o  valor resultante da 
aplicação do disposto na alínea c) do ponto 2 do ar tigo supra mencionado; 

2.º o projecto de arquitectura a apresentar respeit e o estabelecido no 
Regulamento acima indicado, no Código Civil e demai s legislação aplicável, nos 
termos do previsto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16  de Dezembro, na redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 

Mais delibera informar que a presente informação é válida pelo período de 
um ano, nos termos do disposto no artigo 17.º do De creto-Lei acima referido. 

Delibera ainda que seja solicitada à requerente, qu e informe sobre se é sua 
intenção manter a sua sede na Rua do Paúl, n.º 8, n a localidade de Souto de Cima. 

** 
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N.º 1158/05 Processo de IP N.º 29/05 - (fl. - 12) 

De Carlos José Ferreira Leal Silva, residente na Rua do Pisão, na localidade 
de Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros, referente ao pedido de informação prévia sobre 
a viabilidade de construção de um conjunto habitacional em Quinta do Pisão, freguesia de 
Parceiros. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/07/12 com o seguinte teor: 

De acordo com a carta de ordenamento à escala 1/25 000, a pretensão insere-se 
em zona Verde, não cumprindo com o disposto no artigo 51.º do Regulamento do Plano 
Director Municipal, tendo obtido parecer desfavorável da Direcção de Estradas de Leiria, 
cuja cópia deverá ser remetida ao requerente. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) e c) 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 pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/07/12 e respectiva p roposta 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 1159/05 Processo de IP N.º 36/05 - (fl. - 14) 

De Sociedade de Construções Marsilrui, Ldª., com sede em Casal da Cruz, 
freguesia de Caranguejeira, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 
construção de um edifício habitacional na Av. Marquês de Pombal / Av. General Humberto 
Delgado, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/07/12 com o seguinte teor: 

A pretensão não cumpre com o disposto: 

1.º  na alínea b) do n.º 1 do artigo 45.º do Regulamento do Plano Director 
Municipal, relativamente à altura da edificação proposta e dado que não se trata de edifício 
isolado. 

2.º no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 37575, de 08/10/49, relativamente ao 
afastamento ao estabelecimento escolar existente no gaveto entre a Av. Marquês de 
Pombal e a Rua Henrique Sommer, sendo a distância ao mesmo (vedação exterior) inferior 
a uma vez e meia a altura da edificação 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 
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A Câmara, concordando com informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/07/12 e respectiva p roposta 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. 

** 

Ponto número três 

N.º 1160/05 Processo LIND N.º 111/05 - (fl. - 26) 

De Neves & Santos, Ldª., com sede em Loureira, freguesia de Santa Catarina 
da Serra, 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 2005/07/11, delibera por 
unanimidade nomear o Sr. Eng.º João Carlos Mendes P into, Chefe de Divisão de 
Obras Particulares – Zona 2 para integrar o Grupo d e Trabalho acima referido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quatro 

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS SERVIÇOS  DE FISCALIZAÇÃO 
DURANTE O MÊS DE JUNHO 

N.º 1161/05 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Junho. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

Ponto número cinco 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (DECRETO-LEI N.º 64/ 03, DE 23 DE AGOSTO) 

N.º 1162/05 A Câmara, considerando o Regime Jurídic o fixado pela Lei n.º 91/95, de 
2 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 165/99 , de 14 de Setembro, e pela Lei n.º 
64/2003, de 23 de Agosto, referente às áreas urbana s de génese ilegal, em especial o 
disposto no artigo 54.º no que diz respeito à const ituição de compropriedade ou à 
ampliação do número de compartes de prédios rústico s resultante da celebração de 
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quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos, delibera por unanimidade ordenar 
aos Serviços do Departamento de Operações Urbanísti cas que emitam certidão, nos 
termos que se seguem, sempre que seja requerido pel os particulares, uma vez na 
área do Município de Leiria não existe qualquer áre a urbana de génese ilegal: 

“Certidão 

Para os devidos efeitos, certifica-se que, de acord o com os elementos apresentados, 
os quais fazem parte integrante da presente certidã o, a propriedade não se encontra 
abrangida por área urbana de génese ilegal (AUGI).”  

** 

Ponto número seis 

N.º 1163/05 Processo de loteamento n.º 11/75 - (fl.  157) 

De Sidónio de Sousa Violante e Outro , acompanhado de um requerimento de 
Fernando Gonçalves Ferreira residente na Rua da Esperança n.º 28 Leiria Gare freguesia 
de Marrazes a solicitar a recepção provisória do loteamento situado no lugar de Sismaria 
freguesia de Marrazes. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais  poderá ser 
efectuada a recepção provisória e a redução da garantia bancária referente á rede viária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s do loteamento e a redução de 
garantia  n.º 1867, da Caixa de Crédito Agrícola Mú tuo de Leiria, C.R.L., para 10% do 
seu valor inicial que ficará cativa até a recepção definitiva, devendo para o efeito ser 
elaborado o respectivo auto de recepção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1164/05 Processo de loteamento n.º 20/89  

De Joaquim Carnide Coelho , residente na Rua Adelaide Felix, Praia do 
Pedrogão, freguesia de Coimbrão a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-
estruturas do loteamento situado no lugar de Praia do Pedrogão da freguesia do Coimbrão. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais  poderá ser 
efectuada a recepção definitiva e o cancelamento da parte restante das garantias bancárias. 

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 das garantias bancárias n.º s 91/ 203/15167 e 91/203/15168 emitidas 
pelo Banco Fonsecas & Burnay, S.A. devendo para o e feito ser elaborado o respectivo 
auto de recepção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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N.º 1165/05 Processo de loteamento n.º 51/95 - (fl.  92) 

De António Lopes Bernardino Ferreira e Outros , acompanhado de um 
requerimento de António Lopes Bernardino Ferreira residente na Rua do Outeiro, 6 Freixial 
freguesia de Arrabal a solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas do 
loteamento situado no lugar de Freixial freguesia de Arrabal. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais  poderá ser 
efectuada a recepção definitiva e o cancelamento da 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 10000272 99, do Banco Português do 
Atlântico, S.A., devendo para o efeito ser elaborad o o respectivo auto de recepção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1166/05 Processo de loteamento n.º15/96 - (fl. 198) 

De Luís Miguel Ferreira da Costa Brites e Outros, acompanhado de um 
requerimento de Luís Miguel Ferreira da Costa Brites  residente na Rua Manuel Serrada 
n.º 2 - Martinela, freguesia de Arrabal, a solicitar alteração ao lote 1 do loteamento sito em 
Martinela, freguesia de Arrabal que consiste na modificação ao polígono de implantação da 
moradia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade aprovar 
a alteração requerida para o lote 1 nos termos do n .º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada pe lo Decreto-Lei n.º 177/01 de 04 
de Junho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1167/05 Processo de loteamento n.º 25/03 (fl. 3 48) 

De Construções J.J.R. & Filhos, S.A.  com sede na Rua da Capela n.º 4 – 
Quinta da Sardinha, freguesia de Santa Catarina da Serra referente ao loteamento de uma 
propriedade sita em Magueigia – Canteira, freguesia de Santa Catarina da Serra. 

O loteamento foi aprovado com condições por deliberação de Câmara n.º 268/05 
datada de 28/02/2005. 

O requerente apresenta alterações ao dimensionamento do perfil dos 
arruamentos e consequentes acertos às áreas dos lotes 2, 3, 4 e 5, às áreas de cedência e 
proposta de beneficiação do Caminho Municipal de acesso ao loteamento. 

Os projectos das infra-estruturas têm os pareceres favoráveis com condições de 
todas as entidades e serviços da Câmara. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
as rectificações ao projecto de loteamento e os pro jectos de infra-estruturas 
(interiores e exteriores ao loteamento) e autorizar  a emissão do respectivo alvará, 
condicionado ao seguinte: 

1.º- Áreas a ceder ao domínio público do Município:  

a) 2.328 m² destinados a passeios, arruamentos, est acionamentos, PT, 
nicho para contentores do lixo, equipamento e zona verde (faixa de árvores); 

2.º- Apresentar as Garantias Bancárias nas quais de ve constar a seguinte 
cláusula “A Garantia apresentada não cessará em cas o algum sem autorização 
expressa da Câmara Municipal/EDP”: 

a) A favor da EDP no valor de €18.804,37 (IVA inclu ído), destinados às infra-
estruturas da rede eléctrica; 

b) A favor da Câmara Municipal no valor de €4.457,0 4 destinados à 
execução dos arranjos exteriores; 

c) A favor da Câmara Municipal no valor de €239.955 ,00 destinados à 
execução da rede viária; 

d) A favor da Câmara Municipal no valor de €39.615, 00 destinados à 
execução da rede de água no exterior e interior do loteamento e da rede de esgotos 
domésticos e pluviais do loteamento; 

e) A favor da Câmara Municipal no valor de €15.954, 00 destinados à 
execução da repavimentação do troço, no exterior ao  loteamento, que liga o 
cruzamento da EN. 113 ao entroncamento para a Mague igia; 

3.º- Dar cumprimento ao 2.º ponto da deliberação de  Câmara n.º 268/05 
datada de 28/02/2005; 

4.º- Dar cumprimento às restantes condições estabel ecidas nos pareceres 
emitidos pelas entidades e serviços da Câmara Munic ipal de Leiria para a realização 
de obras de urbanização, tendo para a sua execução o prazo de 12 meses. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1168/05 Processo de loteamento n.º 5/00 - (fl. 401 e 404) 

De Construções Carvalheiro & Oliveira, Ldª.,  com sede na Rua da Fonte n.º 
89, em Touria, freguesia de Pousos referente ao loteamento situado em Cova da Vinha e 
Cruz de S. Tomé, freguesia de Azoia, acompanhado de dois requerimentos: 

1) A solicitar um esclarecimento, que consiste na indicação da localização do 
acesso automóvel ao interior do lote 1; 
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2) A solicitar a substituição do pavimento previsto no projecto, para os passeios 
de calçada miúda de calcário para elementos de betão pré-fabricado, vulgarmente 
conhecidos por pavês. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade aprovar 
a pretensão requerida para o lote 1 e autorizar a s ubstituição do pavimento previsto 
para os passeios. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número sete 
N.º 1169/05 Processo de IP 4/2004 - (fl. 31) 

De Esmera - Imobiliária e Construtora, Ldª. , com sede na Rua da Base 
Aérea, freguesia de Amor, acompanhado de um requerimento a solicitar informação da 
viabilidade de loteamento num terreno situado em Quinta do Picoto, freguesia de Souto da 
Carpalhosa, acompanhado da seguinte informação da Divisão de Loteamentos: 

 “Trata-se de um pedido de informação prévia para um loteamento de 13 lotes, 
12 dos quais destinam-se a habitação unifamiliar e 1 Lote destina-se a estabelecimento de 
restauração, num terreno inserido em espaço urbano, em área habitacional ou residencial, 
em RAN, outros solos agrícolas, perímetro de rega do vale do Liz e REN, de acordo com a 
planta de ordenamento do PDM e carta da REN. 

Da análise do processo verifica-se o seguinte: 

• A demarcação em planta dos terrenos dos registos prediais apresentados são 
essenciais para uma melhor análise do processo; 

• As áreas localizadas no exterior do perímetro urbano não podem ser 
sujeitas a operação de loteamento nos termos do n.º 1 do Art.58.º do regulamento do PDM. 
De acordo com a planta de síntese (folha 2) o requerente pretende lotear todo o terreno; 

• A proposta de loteamento descrimina uma área de cedência destinada a 
espaços verdes em 118,50m2, que não cumpre com as áreas a ceder nos termos do n.º 5 
do Art.55.º do regulamento do PDM (áreas para equipamento e espaços verdes de 
utilização colectiva); 

• A soma de todas as áreas de cedência com a área dos lotes não 
corresponde ao total do terreno em causa. 

Verifica-se ainda o seguinte: 

• Relativamente à zona dos lotes 1 a 7: 

A ligação do arruamento projectado com o arruamento existente, em curva e com 
um declive acentuado, torna a inserção de acesso difícil, proporcionando uma circulação 
perigosa; 

A faixa de rodagem da rua não tem o perfil estabelecido na Portaria n.º 
1136/2001 de 25 de Setembro (7,5 metros) e a bolsa de retorno também deverá ter 
condições e dimensionamento adequado ao seu normal funcionamento, tendo em atenção o 
uso do lote 7 (restauração); 
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Dado que o arruamento está projectado no limite do perímetro urbano e 
atendendo ao declive acentuado, a solução do arruamento poderá originar ocupação de 
solos em RAN e REN pela existência de talude; 

Relativamente aos sobreiros existentes na zona destes lotes, estão os mesmos 
sujeitos à legislação específica em vigor; 

• Quanto à zona dos lotes 8 a 13: 

Verifica-se que estes lotes se encontram em RAN, devendo os mesmos situar-se 
dentro do perímetro urbano. 

O arruamento carece de um impasse automóvel. 

Face ao exposto a solução apresentada não é viável por violar plano municipal 
de ordenamento do território, nomeadamente por contrariar os Artigos 12.º, 55.º e 58.º do 
regulamento do PDM e Portaria n.º 1136/2001 de 25 de Setembro. 

Como parte do terreno se encontra abrangido por espaço urbano, poderá o 
mesmo ter viabilidade de construção, caso seja apresentado projecto que tenha 
enquadramento no Plano Director Municipal e restante legislação de âmbito geral e 
municipal em vigor, ficando condicionado aos pareceres emitidos pelas entidades, 
nomeadamente E.P., F.A.P., EDP, PT e SMAS.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
informar o requerente de que não é viável a solução  apresentada, por violar Plano 
Municipal de Ordenamento do Território, nomeadament e por contrariar os artigos 
12.º, 55.º e 58.º do Regulamento do Plano Director Municipal e Portaria n.º 1136/2001 
de 25 de Setembro, notificando o mesmo nos termos d os artigos 100.º e 101.º do 
Código de Procedimento Administrativo. 

Mais se informa que a respectiva solução poderá ser  viável, caso seja 
apresentado projecto que tenha enquadramento no Pla no Director Municipal e 
restante legislação de âmbito geral e municipal em vigor, ficando condicionado aos 
pareceres emitidos pelas entidades, nomeadamente E. P., F.A.P., EDP, PT e SMAS. 

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 oito 

T – 100/2000 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA B AJOUCA E 
ARRANJOS EXTERIORES – ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS P ARA APROVAÇÃO 
N.º 1170/05 Pela firma A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S.A., e confirmado pelo D.O.M. foi 
presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição 
N.ºs 1; 2; 3; 4T+; 6T+; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 24; da obra 
supra, no valor de €37.930,83 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
D.O.M. delibera, por unanimidade aprovar o estudo d e revisão de preços apresentado 
no valor de €37.930,83 + IVA. 

** 

Ponto número nove 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1171/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 15 de Julho de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.542.589,08, sendo de Operações 
Orçamentais €3.933.744,53 e de Operações de Tesouraria €608.844,55. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1172/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 4 de Julho a 15 de Julho de 2005, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 4104, 5126, 5128, 5129, 5141 a 5149, 5178, 5197, 5199, 5209, 
5212, 5286, 5287, 5324, 5325 às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 3666 a 3668, 
3670 a 3674, 3676, 3677, 4343, 4521 a 4523, 4528, 4531, 4544, 4546, 4551 a 4553, 4556, 
4557, 4559, 4562 a 4567, 4569, 4571, 4573, 4577 a 4580, 4582, 4583, 4585 a 4588, 4592 a 
4596, 4599, 4601 a 4605, 4607, 4608, 4612, 4614, 4615, 4617, 4619, 4621, 4623 a 4628, 
4630, 4631, 4633 a 4637, 4644, 4646, 4647, 4650, 4652, 4656, 4658, 4661, 4662, 4684 a 
4686, 4713, 4728, 4732, 4741, 4771, 4773  a 4781, 4783 a 4786, 4747, 4789, 4793, 4795, 
4798 a 4802, 4808 a 4810, 4814 a 4822, 4839, 4840, 4842 a 4845, 4852 a 4854, 4861, 
4868 a 4870, 4878, 4879, 4881, 4886, 4888, 4895, 4900, 4901, 4904, 4914, 4923, 4927, 
4929, 4932, 4940, 4950, 4963, 4964, 4968, 4971, 5061, 5083, 5086, 5088, 5091, 5092, 
5094, 5096 a 5104, 5106 a 5108, 5110, 5112 a 5116, 5118, 5119, 5123 a 5125, 5127, 5130 
a 5132, 5135, 5139, 5150 a 5158, 5170 a 5174, 5176, 5179, 5180, 5186 a 5193, 5221, 
5222, 5230 a 5232, 5242 a 5250, 5252, 5253, 5263 a 5265, 5270, 5272, 5273, 5278, 5280, 
5288 a 5290, 5296, 5316 e às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 343, 345 a 353, 
355 a 382 no valor total de €1.125.597,64 .  
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A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XVII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÁS GRANDES OPÇÕES D O PLANO 

N.º 1173/05 Presente a 17.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 17.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 16.ª alteração ao Plano de Actividades e na 14.ª alteração ao Plano de 
Investimentos 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 
17.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €55.320,00 cada e a 17.ª 
alteração ao Orçamento para o presente ano de 2005,  com inscrições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €96.820,00 cad a, tal como proposto, de 
acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dez 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA – REQUERENTE – MANUEL DO ROSÁRIO SILVA 

N.º 1174/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 9090, de 2004.03.17, do Sr. 
Manuel do Rosário Silva, residente na Rua Viscondessa Andaluz, Bairro de Pernes, 
freguesia e concelho de Santarém, em que solicita ao município o pagamento das despesas 
no valor de € 80 com a substituição do pneu traseiro esquerdo da sua viatura, com a 
matrícula 63-10-HL, que foi danificado quando, no dia 2004.02.27, circulando na estrada 
junto à linha de caminho-de-ferro da Cimpor, na Maceira, embateu num buraco de grandes 
dimensões junto ao eixo da via. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 15.CDIA/05, de 2005.07.04, cujo teor se dá aqui por 
inteiramente reproduzido (vide anexo), a qual conclui pela proposta de indeferimento da 
pretensão do requerente, nos seguintes termos: 

a) a via onde ocorreu o embate faz parte da rede de estradas e caminhos 
municipais; 

b) o Município de Leiria tem o dever 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; 

c) uma vez que os factos provados não permitem concluir que o buraco se ficou 
a dever a falta ou incúria dos serviços municipais em inspeccionar sistematicamente e 
reparar a estrada ou em sinalizar existência do buraco, pois não foi possível estabelecer 
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sequer com que antecipação temporal relativamente ao embate o mesmo surgiu, não se 
mostram cumpridos os requisitos da ilicitude e da culpa; 

d) mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os 
danos sofridos no veículo do requerente não são uma consequência normal, típica e 
provável da existência do buraco; 

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 15.CDIA/05, de 2005. 07.04, prestada pela Divisão 
Administrativa, cujo teor se dá aqui por inteiramen te reproduzido, e manifestar a sua 
intenção indeferir o pedido deduzido por Manuel do Rosário Silva de ressarcimento 
dos danos causados no seu veículo, com a matrícula 63-10-HL, no valor de €80, em 
virtude de embate, ocorrido em 2004.02.27, num bura co de grandes dimensões 
próximo do eixo da via localizada junto à linha de caminho-de-ferro da Cimpor, na 
Maceira. 

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.  

** 

Ponto número onze 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MARCELINO & CARREIRA, L d.ª (ENT. 18358/05) 

N.º 1175/05 Presente o requerimento de Maria Júlia Almeida Marcelino, na  qualidade de 
Sócia Gerente da Firma Marcelino & Carreira, Ld.ª , com sede em Largo da Misericórdia, N.º 
4 Batalha, a solicitar licença especial de ruído, para a actuação de música ao vivo, no “Café 
Restaurante O Combinado”, em  Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão,  nos dias 30 de 
Julho,  6 e 13 de Agosto do corrente ano, até às 2h00m dos dias seguintes. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido , mediante emissão de  
licença especial de ruído para o efeito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENT. 17716/05) e (18216/05) 

N.º 1176/05 Presentes os requerimentos de Carlos Manuel Gonçalves Cardoso, 
representante legal da Firma PRONOITE – Estabelecimentos de Bebidas com Espectáculo, 
Ldª., a solicitar o alargamento do horário de funcionamento até às 6h00m, do 
estabelecimento de BAR, sito na Rua Machado Santos, n.º 5 e 7, em Leiria,  nos dias 15 e 
16 de Julho do corrente ano, do qual consta o Despacho de 13/07/2005 da Ex.ma Sr.ª 
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Presidente da Câmara, a indeferir o pedido, por os motivos indicados não serem atendíveis, 
uma vez que só têm sido autorizados aquando de aniversários dos estabelecimentos, ou em 
casos muito excepcionais. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 05/07/13, da 
Ex.ma Senhora Presidente a indeferir o pedido para os dias 15 e 16 de Julho corrente, 
atendendo aos fundamentos invocados e uma vez que n ão reúne os requisitos 
previstos no n.º 1 do artigo  6 do Regulamento Muni cipal dos Horários de 
Funcionamento dos  Estabelecimentos de Venda  ao  P úblico e de Prestação de 
Serviços. 

Mais delibera, nos termos do n.º 1, alínea a) do ar tigo  103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decre to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, 
dispensar a audiência do interessado, por considera r urgente a tomada de decisão, 
atendendo à proximidade das datas pretendidas. 

** 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁX I (ENT. 16547/05) 
N.º 1177/05 Para os efeitos previstos no artigo  10.º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de 
Agosto na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 41/03, de 11 de Março, e ao abrigo do artigo  
6.º, n.º 1, do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – Transporte em TÁXI, 
aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro de 2002, é presente o 
seguinte pedido de substituição de veículo afecto ao transporte em táxi: 
 

 ESTACIONAMENTO 

REQUERENTE MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL LOCAL FREGUESIA 

Joaquim Lavos André, 
Ld.ª IX-66-28 74-17-LR Outeiro da 

Fonte Carvide 

 

A Câmara, considerando que o veículo em causa reúne  as características 
constantes da Portaria n.º 227-A/99, de 15 de Abril , com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1522/2002, de 19 de Dezembro, con forme consta do respectivo livrete 
delibera por unanimidade deferir o pedido, nos term os do artigo  6.º, n.º1 do 
Regulamento do Transporte Público de Passageiros – Transporte em TÁXI.  

** 

SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA  DE VEÍCULOS AFECTOS AO TRA NSPORTE EM TAXI 
(ENT.10388, 21668, 25519, 33077 E 33078, DE 2004 e 2305/2005) 

N.º 1178/05 No seguimento das deliberações n.ºs 1132/04 e 1133/04, tomadas por esta 
Câmara Municipal em sua reunião de 2004/08/16 e depois de notificadas, as Firmas 
requerentes – A.J. Silva, Ldª. e Costa & Pereira, Turismo, Ldª.., estas exerceram o direito de 
audição alegando vários factores a seu favor, como a intenção de trocar de viatura; o facto 
de possuírem Alvará para o exercício da actividade devidamente válido e ainda por serem 
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micro empresas sem estruturas administrativas de suporte, o que lhes dificultou a 
solicitação atempada do pedido de substituição da licença de táxi. 
Posteriormente foram recebidos também mais quatro pedidos de substituição de licenças de 
taxi emitidas pela Direcção Geral de Transportes Terrestres. 
Sobre a possibilidade legal destes pedidos poderem vir a ser satisfeitos foi consultada a 
Direcção Geral de Transportes Terrestres, a qual, não emitindo parecer conclusivo, refere, 
no entanto que, “... nada tem a opor ... relativamente à substituição das licenças de táxi.” 
Neste mesmo sentido se têm pronunciado quer a ANTRAL – Assoc. Nacional dos 
Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, que alega o facto de não ter existido, 
por parte desta Câmara, um aviso atempado a todos os taxistas para procederem à 
substituição das suas licenças, indicando-lhes o prazo para o fazerem; quer a Federação 
Portuguesa do Táxi – FPT, que argumenta nada impedir essa substituição, uma vez que os 
titulares das licenças de táxi também são titulares de Alvará para o exercício da actividade 
de transporte em táxi devidamente válido, e não terem incorrido em situação de abandono 
do lugar, conforme informação prestada pelas respectivas Juntas de Freguesia. 

A Câmara, depois de analisar os pedidos, tendo em c onta que os pareceres 
obtidos são todos favoráveis, bem como o facto de n ão ter havido abandono de lugar 
conforme informação das respectivas Juntas de Fregu esia delibera por unanimidade 
deferir os pedidos de substituição da licença de tá xi conforme a seguir se menciona, 
nos termos dos artigo s  12.º e 37.º, n.º 4, do Dec reto-Lei n.º 251/98, de 11 de Agosto, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º  41/2003, de 11 de Março: 

 ESTACIONAMENTO 
REQUERENTE ALVARÁ MATRÍCULA LOCAL FREGUESIA 

Costa & Pereira – Turismo, 
Lda. 247/2000  NA-29-56 

Santa 
Catarina da 

Serra 

Santa 
Catarina da 

Serra 

A.J. Silva, Lda. 21745/2003 75-90-DM a) Vale do Sumo 
Santa 

Catarina da 
Serra 

Aureo Ribeiro Fontes 21253/2002 55-08-LS A-dos-Pretos Maceira 

José António Mendes 21860/2004 VA-86-79 Vale da 
Pedra 

Souto da 
Carpalhosa 

Táxi – José Carlos 
Agostinho, Lda. 21154/2002 NS-83-38 Bidoeira de 

Cima 
Bidoeira de 

Cima 
Soreval – Sociedade 

Reparadora de Veículos 
Automóveis, Lda. 

2285/2001 AU-47-39 Loureira 
Santa 

Catarina da 
Serra 

a) Em substituição do veículo 77-25-GP 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número doze 

CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO 
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N.º 1179/05 Presente o seguinte pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 
37 lugares: 
Rancho Folclórico da Costa – (ENT-15881/05), para o dia 3 de Julho. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho 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. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2005/2006 

N.º 1180/05 Presente o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso relativamente 
aos Circuitos Especiais ano lectivo 2005/2006. 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar o Caderno  de Encargos e 
Programa de Concurso que são anexos à presente Acta  e dela fazem parte integrante, 
bem como abrir concurso público, com vista à adjudi cação dos Circuitos Especiais, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setem bro. 

** 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS A LUNOS DAS 
ESCOLAS DO 1.º CEB E JARDINS DE INFÂNCIA DA FREGUES IA DE PARCEIROS – 
TRANSFERÊNCIA DE VERBA 

N.º 1181/05 Presente a carta da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos 
alunos das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância da Freguesia de Parceiros (anexada 
com documentos de despesa efectuada), datada de 3 de Junho de 2005, ENT. 15407/05, 
solicitando apoio para pagamento no valor de €911,75, referente a 260 horas de trabalho de 
apoio social ao aluno João Miguel Agostinho Vieira da EB1 de Pernelhas, portador de 
deficiência temporária resultante de intervenção cirúrgica (traqueostomia).  

A Câmara, considerando que nos termos das alíneas g ) e d) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, c ompete-lhe a gestão do pessoal não 
docente da Educação Pré-Escolar e 1.º CEB e o apoio  no domínio da Acção Social 
Escolar, conjugada com a alínea l) do n.º 1 do arti go 64.º de Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5–A/2002 , de 11 de Janeiro deliberou por 
unanimidade concordar com o pagamento e transferir a verba no valor de €911,75 
(novecentos e onze euros e setenta e cinco cêntimos ), para a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação dos alunos das Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância 
da Freguesia de Parceiros, para fazer face aos enca rgos havidos com a aplicação do 
apoio social acrescido ao aluno João Miguel Agostin ho Vieira, que visa atingir a 
máxima eficácia social (2005-A-40). 

** 

COMEMORAÇÕES DO “ANO MUNDIAL DA FÍSICA” – APOIO 
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N.º 1182/05 Presente ofício e programa das “Comemorações do Ano Mundial da Física”, 
ENT. 34735/04. 

Considerando: 

a) a importância da realização das actividades propostas para a comunidade leiriense, 
onde se destacam debates, conferências, passatempos, encontros, exposições, 
concursos....; 

b) o envolvimento de vários parceiros dos estabelecimentos de ensino do concelho 
onde a área da física é leccionada (3.º ciclo, ensino secundário e superior – público e 
privado); 

c) as actividades têm como público alvo a comunidade escolar e a  comunidade em 
geral; 

d) o espaço temporal em que se desenvolvem as actividades (Janeiro a Dezembro de 
2005) com actividades nas férias escolares. 

Propõe-se que a Câmara Municipal atribua a verba de €2.000,00, a transferir 
para a Escola Secundária Domingos Sequeira, Escola Coordenadora do Projecto, para 
fazer face a parte das despesas. 

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, o Município dispõem de a tribuições no domínio da 
educação e que, de acordo com a alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º da citada Lei, 
conjugada com as alíneas l) do n.º 1 e h) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 5-A/02, de 11 
de Janeiro, a Câmara delibera por unanimidade aprov ar a proposta e transferir para a 
Escola Secundária Domingos Sequeira, Escola Coorden adora do Projecto, a verba de 
€2.000,00, para fazer face a parte das despesas.(20 05-A-46) 

** 

Ponto número treze 

SUBSÍDIO AO NARIZ – TEATRO DE GRUPO 

N.º 1183/05 Pelo Nariz – Teatro de Grupo (através de mensagem de correio electrónico 
dirigida ao Sr. Vereador da Cultura) foi solicitado apoio financeiro para o programa que 
assinala os 10 anos de actividade deste grupo e que consta da apresentação de 7 
espectáculos de música e teatro durante os meses de Junho e Julho. 

Atendendo à mais-valia cultural importante que o Grupo ”O Nariz” representa no 
Concelho de Leiria e à sua colaboração com a Câmara sempre que necessário, e 
considerando o interesse do presente programa, propõe-se que se atribua ao Nariz – Teatro 
de Grupo como apoio para a efectivação do projecto, um apoio no valor de €500,00, 
previsto no Plano para 2005, na Rubrica 2.5.1.5-0203-A-265 (Apoio a organismos 
promotores de cultura -  Grupos de Teatro). 

A Câmara, depois de analisado o assunto e atendendo  à importância que o 
“Nariz” representa no Concelho e à sua colaboração sempre que para tal é solicitado, 
bem como o interesse do programa em causa, delibera  por unanimidade e ao abrigo 
do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo  64.º d a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5/02, de 11 de Janeiro, atribuir ao referido 
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grupo de teatro a verba de €500,00 para apoio ao se u projecto de comemoração dos 
10 anos de actividade. 

** 

SUBSÍDIO AO RANCHO FOLCLÓRICO “FLORES DA PRIMAVERA”  – TRANSPORTES 

N.º 1184/05 Presente o ofício do Rancho Folclórico Flores da Primavera com a 
ENT.17583/05 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de um 
transporte, a fim de participar num Festival Vila Nova de Famalicão, no corrente mês. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância da deslocação 
referida para a divulgação cultural do Concelho, propõe-se que seja atribuído ao Rancho 
Folclórico Flores da Primavera, um apoio no valor de €225,00 (metade do montante pago 
pelo aluguer de um autocarro), utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2005, 
CE 12/040701-0206 2005-A-268 (Apoio a organismos promotores de cultura – Ranchos 
Folclóricos). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe f oi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 
de Janeiro, atribuir um apoio ao Rancho Folclórico Flores da Primavera no valor de 
€225,00 (correspondente a metade do montante pago p elo aluguer de um autocarro), 
para ajudar a custear a despesa do transporte para a  sua deslocação ao Festival de 
Vila Nova de Famalicão. 

** 

SUBSÍDIO AO GRUPO CORÁLIS– TRANSPORTES 
N.º 1185/05 Presente o ofício do Grupo Corális com a ENT.14951/05 em que é solicitado 
apoio financeiro para pagamento do aluguer de um transporte, a fim de participar num 
Festival de Coros em Ponte de Sôr, integrado nas festas da Cidade.  

Em eventos e instituições similares, tem sido prática da Câmara a cedência 
gratuita do autocarro, o que não acontece, apesar do pedido ter sido formulado, por o 
mesmo se encontrar ocupado noutra actividade.  

Assim sendo e, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância 
desta deslocação para a divulgação do Concelho, propõe-se que seja atribuído ao Grupo 
Corális, um apoio no valor de €165,00 (metade do montante pago pelo aluguer de um 
autocarro), utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2005, CE 12/040701 0202 
2005-A-264 (Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos Corais). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do artigo  64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe f oi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 
de Janeiro, atribuir um apoio ao Grupo Corális no v alor de €165,00 (correspondente a 
metade do montante pago pelo aluguer de um autocarr o), para ajudar a custear a 
despesa do transporte para a  sua deslocação ao Fes tival de Coros em Ponte de Sôr. 

** 
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SUBSÍDIO AO GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE S. ROMÃO – TRANSPORTES 

N.º 1186/05 Presente o ofício do Grupo de Danças e Cantares de S. Romão 
ENT.15205/05 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de um 
transporte, a fim de fazer uma actuação nas festas do Concelho de Figueiró dos Vinhos, no 
dia 29 de Maio de 2005. Em eventos e instituições similares, tem sido prática da Câmara a 
cedência gratuita do autocarro, o que não aconteceu, apesar do pedido ter sido formulado, 
por o mesmo se encontrar ocupado noutra actividade.  

Assim sendo e, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância 
desta deslocação para a divulgação do Concelho, propõe-se que seja atribuído ao Grupo de 
Danças e Cantares de S. Romão um apoio no valor de €100,00, utilizando para isso a  
verba prevista no Plano para 2005, CE 12/040701 2005-A-266 (Apoio a organismos 
promotores de cultura – Grupos de Música Tradicional Portuguesa). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do artigo  64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe f oi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 
de Janeiro, atribuir um apoio ao Grupo de Danças e Cantares de S. Romão no valor de 
€100,00, para ajudar a custear a despesa do transpo rte para a  sua deslocação às 
festas do Concelho de Figueiró dos Vinhos. 

** 

SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA S. CRISTÓVÃO – TRA NSPORTES 

N.º 1187/05 Presente o ofício da Sociedade Filarmónica S. Cristóvão da Caranguejeira 
com a ENT.13363/05 em que é solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de 
um transporte, a fim de participar nas festas em honra de Nossa Senhora do Mileu, em 
Estremoz, no dia 11 de Setembro de 2005, em que a Filarmónica fará a arruada e tocará na 
procissão e na tourada.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância desta 
deslocação para a divulgação cultural do Concelho, propõe-se que seja atribuído à 
Sociedade Filarmónica S. Cristóvão, um apoio no valor de €550,00 (metade do montante 
pago pelo aluguer de um autocarro), utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 
2005, CE 12/040401-0201 2005-A-263 (Apoio a organismos promotores de cultura – 
Filarmónicas). 

Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do artigo  64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe f oi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 
de Janeiro, atribuir um apoio à Sociedade Filarmóni ca S. Cristóvão no valor de 
€550,00, para ajudar a custear a despesa do transpo rte para a  sua deslocação às 
festas em honra de Nossa Senhora do Mileu, em Estre moz onde irão actuar. 

** 
APOIO FESTIVAL DE TEATRO “O ACASO” 

N.º 1188/05 Presente na Divisão da Cultura carta do grupo de teatro “O Nariz” solicitando 
apoio financeiro imediato para a concretização do X  Acaso- Festival de Teatro.  
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O Festival vai decorrer em Outubro e Novembro e para além de espectáculos de 
teatro em diversos concelhos estão previstas exposições, lançamentos de livros, etc. 

Pelo exposto e tendo em conta a qualidade dos programas apresentados nos 
últimos anos e que a maior parte dos espectáculos tem lugar em Leiria, constituindo para o 
concelho uma mais-valia cultural inquestionável, propõe-se que se atribua ao grupo de 
teatro « O Nariz» a verba de €5.000,00 para suporte das despesas com o Festival, sendo 
25% (€1.250,00) liquidados ainda em Julho (para obviar a assinaturas de contratos) e o 
restante (€3.750,00) em Setembro, utilizando para isso a verba inscrita em Plano na rubrica 
12/040701 – 0203-A-265 (Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos de Teatro. 

A Câmara depois de analisada a informação da Divisã o da Cultura e Gestão 
de Espaços Culturais e, tendo em conta a valiosa co ntribuição  do Festival de Teatro 
em causa no panorama cultural da região, delibera p or unanimidade e ao abrigo do 
disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo  64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 1 1 de Janeiro, atribuir ao Grupo de 
Teatro “O Nariz” a verba de €5.000,00, para suporte  das despesas com o Festival “O 
Acaso”, sendo que €1.250,00 serão liquidados em Jul ho e €3.750,00 em Setembro. 

** 

SUBSÍDIOS ÀS FILARMÓNICAS DO CONCELHO DE LEIRIA – A QUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS 

N.º 1189/05 As Associações Filarmónicas são uma das mais significativas expressões do 
valor  cultural do Concelho de Leiria,  pelo elevado desenvolvimento musical, cultural, social 
e recreativo que têm desenvolvido através da formação musical, concertos, animações, 
colóquios, palestras e intercâmbios, não só no nosso País, como no Estrangeiro, onde têm 
sabido representar com muita dignidade o Concelho e a Região. 
Prosseguindo na  política de  desenvolvimento cultural, a Câmara Municipal de Leiria 
procura apoiar as Associações Filarmónicas na aquisição de instrumentos, contribuindo 
para o desenvolvimento das Escolas de Música e engrandecimento do património 
associativo. 
Pelo exposto e de acordo com o plano de actividades,  propõe-se a atribuição de €4.500,00 
a cada Filarmónica de acordo com mapa em anexo, para suporte das despesas com a  
aquisição de instrumentos, utilizando para isso a verba inscrita em Plano na Rubrica 
12/080701-0101-2005-I-279 – Apoio a Investimentos – Instalações e equipamentos. 
 

Filarmónicas Freguesia Valor a atribuir 

Soc. Artística Musical 20 de Julho de St.ª Margarida Arrabal €4.500,00 

Associação Filarmónica Bidoeirense Bidoeira €4.500,00 

Soc. Filarmónica S. Cristóvão Caranguejeira €4.500,00 

Soc. Filarmónica Sagrado Coração de Jesus e Maria Chãs €4.500,00 

Soc. Artística e Musical Cortesense Cortes €4.500,00 

Soc. Filarmónica Maceirense Maceira €4.500,00 

Filarmónica S. Tiago dos Marrazes Marrazes €4.500,00 

Soc. Filarmónica N. Sr.ª da Piedade Monte Redondo €4.500,00 
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Soc. Filarmónica Sr dos Aflitos Soutocico €4.500,00 

Soc. Artística Musical dos Pousos Pousos €4.500,00 

Soc. Artística e Musical da Bajouca Bajouca €4.500,00 

TOTAL  €49.500,00 

 

A Câmara, depois de analisada a informação prestada  pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais, delibera por  unanimidade e ao abrigo do 
disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo  64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir a verba de 
€49.500,00 às Filarmónicas constantes do mapa acima  transcrito, para suporte das 
despesas com a aquisição de instrumentos. 

** 

APOIO PARA OBRAS AO RANCHO FOLCLÓRICO FLORES DA PRI MAVERA 

N.º 1190/05 Presente na Divisão da Cultura  o Relatório de Actividades do Rancho 
Folclórico Flores da Primavera de Ortigosa em que é solicitado apoio financeiro para ultimar 
as obras da sede, já iniciadas em 2003. 
A preocupação manifestada pelos dirigentes associativos e os esforços que dia a dia têm 
sido encetados no sentido de construírem ou restaurarem sedes condignas, por forma a 
desenvolver actividades culturais e sociais da população envolvente, é hoje uma realidade 
que apraz registar. 

Considerando o papel relevante dos ranchos no desenvolvimento cultural e 
social do Concelho de Leiria e, tendo em conta as necessidades urgentes de reparação das 
suas instalações,  propõe-se que se atribua ao Rancho Folclórico Flores da Primavera um 
apoio no valor de €2.000,00, para apoio na manutenção e funcionamento da sua sede, 
utilizando para isso a verba inscrita em Plano na Rubrica 12/080701-0101-2005-I-279 – 
Apoio a Investimentos – Instalações e equipamentos 

A Câmara depois de analisada a informação prestada pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais e, consideran do os motivos apresentados na 
mesma, delibera por unanimidade e ao abrigo do disp osto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 
n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir a verba de € 2.000,00 ao Rancho Folclórico Flores 
da Primavera de Ortigosa, para ultimar as obras na sua sede. 

** 

SUBSÍDIO À CASA DO POVO DO ARRABAL – SECÇÃO DE TEAT RO POPULAR 

N.º 1191/05 Presente o ofício da Casa do Povo do Arrabal com a ENT.13207/05 em que é 
solicitado apoio financeiro para a manutenção da sua secção de teatro popular, criada em 
2004, nomeadamente para aquisição do material de som necessário às suas 
representações. 

Atendendo ao valor de iniciativas deste tipo, que para além de movimentarem as 
forças culturais das freguesias, auxiliam a criação de novos públicos e a divulgação das 
artes de palco,  propõe-se que se atribua à Casa do Povo de Arrabal – Secção de Teatro 
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Popular, um apoio no valor de €1.500,00, utilizando para isso a verba inscrita em Plano na 
Rubrica 12/080701-0101-2005-I-279 – Apoio a Investimentos – Instalações e equipamentos. 

A Câmara depois de analisar a informação prestada p ela Divisão da Cultura 
e Gestão de Espaços Culturais e, tendo em conta o a uxílio prestado para a criação de 
novos públicos e a divulgação das artes de palco, d elibera por unanimidade e ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A /02, de 11 de Janeiro, atribuir à 
Casa do Povo de Arrabal – Secção de Teatro Popular,  um apoio no valor de €1.500,00 
para auxílio na aquisição do material de som necess ário às suas representações. 

** 

APOIO PARA OBRAS À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DO LAMEIRO  E CARVALHEIROS 

N.º 1192/05 Presente na Divisão da Cultura ofício da Associação Recreativa do Lameiro e 
Carvalheiros de Monte Real com a ENT.13524/04, solicitando apoio financeiro para 
conclusão das obras de recuperação dum moinho que se encontra nos terrenos da sede da 
Associação. 

Analisado o assunto e tendo em conta que se trata dum património de inegável 
valor arquitectónico e cultural, que certamente vai atrair visitantes ao local, propomos que se 
atribua a verba de €2.000,00 utilizando para isso a verba inscrita em Plano na Rubrica 
12/080701-0101-2005-I-279 – Apoio a Investimentos – Instalações e equipamentos. 

A Câmara depois de analisada a informação prestada pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais e, consideran do os motivos apresentados na 
mesma, delibera por unanimidade e ao abrigo do disp osto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 
n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir a verba de € 2.000,00 à Associação Recreativa do 
Lameiro e Carvalheiros de Monte Real, para apoio na  conclusão das obras de 
recuperação do moinho mencionado. 

** 

APOIO PARA OBRAS AO RANCHO FOLCLÓRICO DO SOUTO DA C ARPALHOSA 

N.º 1193/05 Presente na Divisão da Cultura  o ofício da Junta de Freguesia de Souto da 
Carpalhosa com a ENT.11261/05 em que é solicitado apoio financeiro para continuar as 
obras da nova sede do  Rancho Folclórico e Etnográfico do Souto da Carpalhosa, 
nomeadamente a colocação do pavimento. 
A preocupação manifestada pelos dirigentes associativos e os esforços que dia a dia têm 
sido encetados no sentido de construírem ou restaurarem sedes condignas, por forma a 
desenvolver actividades culturais e sociais da população envolvente, é hoje uma realidade 
que apraz registar. 

Considerando o papel relevante dos ranchos no desenvolvimento cultural e 
social do Concelho de Leiria e, tendo em conta as necessidades urgentes de reparação das 
suas instalações,  propõe-se que se atribua ao Rancho Folclórico do Souto da Carpalhosa 
um apoio no valor de €2.500,00, para apoio na manutenção e funcionamento da sua sede, 
utilizando para isso a verba inscrita em Plano na Rubrica 12/080701-0101-2005-I-279 – 
Apoio a Investimentos – Instalações e equipamentos. 
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A Câmara depois de analisada a informação prestada pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais e, consideran do os motivos apresentados na 
mesma, delibera por unanimidade e ao abrigo do disp osto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 
n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir a verba de € 2.500,00 ao Rancho Folclórico de 
Souto da Carpalhosa, para apoio na continuação das obras da sua sede. 

** 

SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DESPORTIV A E COOPERATIVA 
DE SISMARIA – MONTE REDONDO (GRUPO DE TEATRO) 

N.º 1194/05 Presente o ofício da Associação Cultural Recreativa Desportiva e Cooperativa 
de Sismaria – Monte Redondo com a ENT.2417/05 em que é solicitado apoio financeiro 
para a manutenção do seu Grupo de Teatro, enviando também o Relatório de Actividades 
de 2004 e a listagem dos actores que o compõem, bastante demonstrativo do crescimento 
deste grupo. 

Atendendo ao valor de associações deste tipo, que para além de movimentarem 
as forças culturais das freguesias, especialmente as camadas juvenis,  auxiliam a criação 
de novos públicos e a divulgação das artes de palco,  propõe-se que se atribua à 
Associação Cultural Recreativa Desportiva e Cooperativa de Sismaria – Monte Redondo, 
para manutenção do seu grupos de teatro, um apoio no valor de €1.500,00, utilizando para 
isso a verba prevista no Plano para 2005, na Rubrica 12/040701 – 0203 –A - 265 (Apoio a 
organismos promotores de cultura – Grupos de Teatro). 

A Câmara depois de analisar a informação prestada p ela Divisão da Cultura 
e Gestão de Espaços Culturais e, tendo em conta o a uxílio prestado para a criação de 
novos públicos e a divulgação das artes de palco, d elibera por unanimidade e ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A /02, de 11 de Janeiro, atribuir à 
Associação Cultural, Recreativa, Desportiva e Coope rativa de Sismaria, Monte 
Redondo, um apoio no valor de €1.500,00 para auxíli o na manutenção do seu grupo 
de Teatro. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

N.º 1195/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências 
para actividades culturais e recreativas, durante o mês de Junho de 2005, que totalizam o 
valor de €13.725,15 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €13.725,15, referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito no 
mês de Junho de 2005 

** 

Ponto número catorze 
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CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENT RE O MUNICÍPIO 
DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

N.º 1196/05 Retirado 

** 

CAMPEONATOS DA EUROPA DE ATLETISMO PARA DEFICIENTES  – APOIO PARA A 
PARTICIPAÇÃO DA ATLETA MARIA ODETE FERREIRA FIÚZA ( ENT.17236/05) 

N.º 1197/05 Presente o ofício com o número de entrada 17236/2005, da Associação de 
Cegos e Amblíopes de Portugal, onde solicita apoio para a deslocação da atleta paralímpica 
Maria Odete Ferreira Fiúza, natural da freguesia de Santa Eufémia, aos Campeonatos da 
Europa de Atletismo para Deficientes a ter lugar em Espoo, Finlândia, entre 17 e 28 de 
Agosto de 2005. A atleta tem participado em várias competições internacionais, desde 
Campeonatos da Europa e do Mundo até aos Jogos Paralímpicos de Sidney (2000) e de 
Atenas (2004), tendo sido também premiada com a Galardão Municipal do Desporto. As 
despesas de participação, inerentes à atleta e respectivo guia, rondam os €3.400,00 (três 
mil e quatrocentos euros), valor comparticipado pelo Estado Português em 50%. Não 
obstante, a ACAPO não dispõe de verbas suficientes para cobrir a totalidade das restantes 
despesas de participação.  

De salientar ainda que a participação nestes Campeonatos da Europa são muito 
importantes para aferir os resultados da atleta para os Jogos Paralímpicos de Pequim 2008, 
disponibilizando-se a mesma para continuar a participar em eventos e acções de formação 
promovidas pelo Município de Leiria, sempre que para isso for solicitada.  

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da lei n.º159/99 de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições no âmbito dos Tempos Livres e Desporto, delibera por 
unanimidade de acordo com a alínea b), do n.º 2 do artigo 21.º da supracitada Lei, e 
com a alínea a), do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir à 
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, um sub sídio no valor de €500,00 
(quinhentos euros) para a participação da atleta Ma ria Odete Ferreira Fiúza nos 
Campeonatos da Europa que se realizam na Finlândia,  de 17 a 28 de Agosto de 2005. 

** 

GO AWAY – VERÃO 2005 – APOIO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCI AÇÕES JUVENIS DO 
DISTRITO DE LEIRIA (ENT.15346/05) 

N.º 1198/05 Pela “Federação das Associações Juvenis do Distrito de Leiria” com sede na 
Avenida 25 de Abril, Edifício do Instituto Português da Juventude, 2400 - 265 Leiria, 
contribuinte fiscal n.º 505000164, foi presente o ofício com o número de entrada 
15346/2005, através do qual propõe a colaboração da Câmara Municipal de Leiria para a 
organização de Campos Residenciais. 

Considerando que a realização de Campos Residenciais, na Praia do Pedrógão, contribuirá 
para a sua animação, motivando os jovens a frequentar, noutras ocasiões, o Parque de 
Campismo e a Praia do Pedrógão, únicos no Concelho de Leiria. 
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Considerando que foi efectuado, pela Divisão de Acção Social e Família, um trabalho de 
identificação de crianças e jovens socialmente desfavorecidas, em articulação com a 
Comissão de Protecção de Crianças, Centro Distrital de Segurança Social e Academia 
Cultural e Social da Maceira, para a sua eventual inclusão nos Campos Residenciais a 
decorrer na Praia do Pedrógão. 

Considerando que um apoio a atribuir pelo Município de Leiria para a realização destes 
Campos terá, sempre, como objectivo fundamental, proporcionar, a jovens socialmente 
desfavorecidos, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos, uma saudável 
ocupação de tempos livres, promovendo o convívio com outros jovens pertencentes a 
outras esferas sociais.  

Propõe o Sr. Vereador Dr. Daniel Pereira a atribuição de um subsídio à “Federação das 
Associações Juvenis do Distrito de Leiria”, no valor máximo de €2.250,00 (dois mil duzentos 
e cinquenta euros), concedido em função do número de jovens incluídos em quatro turnos 
(17 a 23 de Julho; 24 a 30 de Julho; 31 de Julho a 6 de Agosto; 7 a 14 de Agosto), 
correspondendo o valor máximo à inclusão de 30 jovens (€75,00 (setenta e cinco 
euros)/jovem), para fazer face às despesas realizadas com a iniciativa . 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade no uso da 
competência conferida pela alínea a) do n.º 4 do ar tigo  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, atribuir um subsídio à “Federação das Ass ociações Juvenis do Distrito de 
Leiria” no valor máximo de €2.250,00 (dois mil duze ntos e cinquenta euros), 
concedido em função do número de jovens incluídos e m quatro turnos (17 a 23 de 
Julho; 24 a 30 de Julho; 31 de Julho a 6 de Agosto;  7 a 14 de Agosto), 
correspondendo o valor máximo à inclusão de 30 jove ns (€75,00 (setenta e cinco 
euros)/jovem), para fazer face às despesas realizad as com a iniciativa . 

** 

Ponto número quinze 

ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO – OBRAS NA RUA DOS MÁRTIRES – RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO DA SR.ª PRESIDENTE (INT: 2005/8647) 

N.º 1199/05 Por motivo de obras de remodelação de um colector pluvial, inserido nas 
obras de reabilitação das infra-estruturas do Centro Histórico de Leiria, o trânsito automóvel 
foi interrompido no primeiro troço da Rua dos Mártires, no sentido Leiria - Marinha Grande, 
entre o cruzamento dos Paços do Concelho e a entrada para o Bairro dos Capuchos, a 
partir das 7 horas de Sábado, dia 9 de Julho, e por um período de uma semana. 

As obras em questão implicam alterações ao trânsito nas vias limítrofes à zona 
intervencionada, sendo proibidos os seguintes sentidos de trânsito: 

• Proveniente da Rua Machado Santos para a Rua dos Mártires; 

• Proveniente da Rua Dr. João Soares para a Rua dos Mártires; 

• Proveniente do Largo da República para a Rua dos Mártires 

O trânsito que continuará a passar no troço intervencionado da Rua dos Mártires, será 
assegurado apenas pela via adjacente ao passeio do Convento da Portela, continuando a 
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permitir o acesso à Rua Dr. João Soares e ao Largo da República, não sendo possível, 
inicialmente, assegurar a segregação destes dois fluxos. 

Considerando que não houve possibilidade de realizar a indispensável reunião com a PSP a 
tempo das alterações serem aprovadas em reunião de câmara, foi solicitado despacho da 
Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, para posterior ratificação. 

Tendo a Sr.ª Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ela concedido despacho de 
autorização das alterações ao trânsito, datado de 8 de Junho, a ser ratificado em Reunião 
de Câmara, nos termos do n.º 3 do Artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade de acordo com o n.º 3 
do Artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, ratificar o despacho da Sr.ª Preside nte da Câmara. 

** 

Ponto número dezasseis 

TOPONÍMIA – FREGUESIAS DE ARRABAL, CARVIDE, CORTES,  LEIRIA E POUSOS 
FREGUESIA DE ARRABAL 

N.º 1200/05 A Comissão Municipal de Toponímia do concelho de Leiria apresentou a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“PROPOSTA DE TOPONÍMIA 

DA 

 FREGUESIA DO ARRABAL 

A Comissão Municipal de Toponímia  acordou,  em sua reunião de 2005.07.04, atribuir os 
topónimos abaixo descriminados, conforme o solicitado pela respectiva Junta de Freguesia,  
através dos ofícios 92/A/1, 93/A/1 e 94/A/1 de 2005.07.18, com os n/registos 10888, 10887 
e 10889 de 2005.04.21, respectivamente, pelo que propõe à Câmara Municipal a sua 
aprovação. 

PARRACHEIRA  

RUA DO PONTÃO _ com início na E. N.113 e sem fim definido; 

Historial : denominação atribuída por dar acesso  a  um marco geodésico que faz a 
marcação do limite da freguesia do Arrabal,  com a freguesia da Caranguejeira, e porque  
assim era vulgarmente conhecido por pontão.  

MARTINELA 

TRAVESSA DA BARROEIRA _ com início  na Rua Principal e sem fim definido; 

Historial:  denominação atribuída por assim ser conhecido desde longa data pela 
população. 

FREIXIAL 

TRAVESSA DO AGUEIRO _ com início na Rua do Vale e sem fim definido. 
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Historial : denominação atribuída por assim ser conhecido pela população desde longa 
data. 

Leiria, 2005.07.12.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, delibera por 
unanimidade atribuir os topónimos acima indicados n a freguesia de Arrabal. 

** 

FREGUESIA DE CARVIDE 

N.º 1201/05 A Comissão Municipal de Toponímia do concelho de Leiria apresentou a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“PROPOSTA DE TOPONÍMIA 

DA FREGUESIA DE CARVIDE 

A Comissão Municipal de Toponímia acordou, em sua reunião de  2005.06.27, atribuir os 
topónimos  abaixo descriminados, conforme solicitado pela respectiva Junta de Freguesia,  
através do ofício 100/05 de 2005.05.06, com n/registo 12876 de 2005.05.11, pelo que 
propõe à Câmara Municipal a sua aprovação.  

ÁGUA FORMOSA 

RUA BENTO PEREIRA _ com início na Rua Principal e sem saída; 

Historial : denominação atribuída por se localizar em terreno de  uma pessoa que 
contribuiu, em muito, para a implantação da escola do sexo masculino em Moinhos de 
Carvide, assumindo os custos da construção de um edifício próprio para a referida escola e 
habitação do seu professor, assim como da aquisição do respectivo mobiliário e material de 
ensino (bens estes que foram doados ao Estado Português), conforme relatos mencionados 
no livro “ Moinhos de Carvide” – Luzes e Sombras de Jacinto Sousa Gil. 

Mais tarde, os seus  herdeiros doaram todo o terreno para a construção dessa Escola. 

CARPALHO 

RUA DO PINHAL DAS ORFÃS _com início na Rua dos Loureiros e sem saída; 

Historial:  denominação atribuída por se encontrar próximo do local onde existiu um pinhal 
conhecido por Pinhal das Orfãs 

Com a aprovação deste topónimo deixa de existir  o “BECO DO PINHAL DAS ORFÃS”. 

CARVALHEIROS  

RUA DA CHARNECA DE CIMA _ com início na Rua da Charneca e sem saída. 

Historial:  denominação atribuída em virtude de assim ser conhecido aquele desde longa 
data.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, delibera por 
unanimidade atribuir os topónimos acima indicados n a freguesia de Carvide. 
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** 

 

FREGUESIA DE CORTES 

N.º 1202/05 A Comissão Municipal de Toponímia do concelho de Leiria apresentou a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“PROPOSTA DE TOPONÍMIA 

DA  

FREGUESIA DAS CORTES 

A Comissão Municipal de Toponímia acordou, em sua reunião de 2005.06.20,  atribuir os 
topónimos abaixo descriminados, conforme solicitado através dos  ofícios 195/03, 103/04, 
89/05, 91/05 103/05 e 104/05, enviados pela respectiva Junta de Freguesia, com registos 
22556 de 03.07.15, 10579 de 05.04.19, 10578 de 05.04.19,10036 de 05.04.13, 10580 de 
05.04.19, respectivamente, pelo que propõe  à  Câmara Municipal a sua aprovação.    
FONTES 

RUA CAMPO DE OURIQUE – com início na Rua do Pragal e sem fim definido; 

Historial:  denominação atribuída em virtude de assim ser conhecido o local desde longa 
data e também por se constar que  aí ocorreu a Batalha de Campo de Ourique. 

TRAVESSA DAS LAMAS _ com início na Estrada do Lis e sem saída; 

Historial:  denominação atribuída em virtude de assim ser conhecido aquele local pela 
população desde longa data. 

CORTES 

TRAVESSA DA SAIBREIRA _ com início na Rua da Saibreira e sem fim definido; 

Historial:  denominação atribuída em virtude de assim ser conhecido aquele local desde 
longa data pela população. 

FAMALICÃO  

RUA DO VALE VERDE  _ com início na Rua de Santa Maria e sem fim definido; 

Historial:  denominação atribuída por proposta dos seus residentes e assim ser conhecido 
desde longa data. 

LOURAIS 

RUA DA FONTE _ com início na Rua Nova dos Lourais e com fim na Estrada Nacional 
356/2. 

Historial:  denominação atribuída por proposta dos seus residentes e por aí existir uma 
fonte.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, delibera por 
unanimidade atribuir os topónimos acima indicados n a freguesia de Cortes. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 26 de 2005.07.18 

0001291(65) 

** 

FREGUESIA DE LEIRIA 

N.º 1203/05 A Comissão Municipal de Toponímia do concelho de Leiria apresentou a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“PROPOSTA DE TOPONÍMIA 

DA 

 FREGUESIA DE LEIRIA 

A Comissão Municipal de Toponímia concordou com a rectificação da deliberação de 
2002.12.16, referente à atribuição do  topónimo LARGO ANTÓNIO JOSÉ SARAIVA, com 
início na Rua da Malaposta,  junto à Escola Secundária José Saraiva, passando a designar-
se LARGO JOSÉ SARAIVA, pelo que propõe à Câmara Municipal a sua aprovação. 

Conforme o solicitado pela Junta de Freguesia de Leiria, através do s/ofício 718/05, com 
n/registo 18515 de 05.07.13, propõe esta Comissão Municipal que seja atribuído o topónimo 
ROTUNDA DO SINALEIRO à nova rotunda que confina com a Ponte Afonso Zúquete, com 
a Praça Goa Damão e Diu, com a Rua Machado Santos, com o Largo Alexandre Herculano 
e com  o Largo da Comissão Municipal de Turismo (zona da Fonte Luminosa). 

Historial : denominação atribuída em virtude de ter sido um local onde as nossas memórias 
recordam o Sinaleiro, como uma personagem emblemática da cidade de Leiria, igualmente 
relevado por esta Câmara Municipal em 22.05.1999,  com a atribuição do Galardão 
Municipal ao antigo Sinaleiro da nossa cidade, na pessoa do  Sr. João Pereira Brites, 
prestando o seu último serviço,  precisamente no cruzamento localizado   junto da Câmara 
Municipal. 

Propõe ainda esta Comissão Municipal que, por força  da intervenção do Projecto Programa 
POLIS, houve necessidade de renominar  os topónimos Rua Fábrica do Papel, atribuído em  
04.09.1946, Rua Roberto Ivens atribuído  em  29.12.1921 e Largo da Infantaria 7  atribuído 
em  22.04.1937, que se encontram localizados na zona da Igreja Santo Agostinho e Ponte 
dos Caniços, e que assim se denominem conforme abaixo descriminado: 

 RUA FÁBRICA DO PAPEL (Antiga Rua Roberto Ivens e An tigo Largo  Infantaria 7) _  
com início na Rua Nossa Senhora da Encarnação e com fim na Av. Nossa  Senhora  de 
Fátima. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, delibera por 
unanimidade atribuir os topónimos acima indicados n a freguesia de Leiria. 

** 

FREGUESIA DE POUSOS 

N.º 1204/05 A Comissão Municipal de Toponímia do concelho de Leiria apresentou a 
proposta que abaixo se transcreve: 

“ PROPOSTA DE TOPONÍMIA 

DA 
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 FREGUESIA  DOS POUSOS 

A Comissão Municipal de Toponímia acordou em sua reunião de 2005.07.11, atribuir o 
topónimo abaixo descriminado, conforme solicitado através ofício 233/05, enviado pela 
respectiva Junta de Freguesia, com n/registo 12332 de 2005.05.06, pelo que propõe à 
Câmara Municipal a sua aprovação. 

POUSOS  

RUA DA FAZENDA  – com início na Rua do Castanhal e com fim na Rua dos Conrados. 

Historial:  denominação atribuída porque  se localiza em zona fazendeira.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e usando da competência prevista 
na alínea v) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169 /99, de 18 de Setembro, delibera por 
unanimidade atribuir o topónimo acima indicados na freguesia de Pousos. 

** 

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 o se guinte assunto: 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS DO T EATRO MIGUEL 
FRANCO 

N.º 1205/05 Presente a nota de despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, durante o mês de Junho de 2005, que 
totalizam o valor de €1.770,80. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade 
transferir para o teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €1.770,80, referente às 
despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, suport adas pelo Teatro José Lúcio da 
Silva, durante o mês de Junho de 2005. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a 
Câmara, deliberou por unanimidade aprovar a presente acta em minuta. 

** 
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ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezoito 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 18 de Julho de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
 
 
 


