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Acta n.º 39 
Aos vinte e nove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatro, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a 
Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES:  DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

** 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gon çalves dos Santos 
esteve ausente da reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

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

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares, 
por parte do Departamento de Urbanismo, 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 29 de Novembro 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: 

1238/99 EDUARDO MARIA RATO MARTINS ZUQUETE 

1425/02 P.L.A. - PEÇAS, LDª. 

 439/03 TELMA CARREIRA CURADO 

1404/03 JORGE ANTÓNIO SILVA SANTOS 

 130/04 CONDOMINIO DO PRÉDIO DA RUA ADELAIDE FÉLIX, N.º 33 

 676/04 MARGARIDA ISABEL DE JESUS JOAQUIM E OUTROS 

1175/04 ISABEL MARIA CARVALHO ALMEIDA RIBEIRO 

1218/04 EUROSEPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE COZINHAS E 
ELECTRODOMÉSTICOS, LDª. 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

INF.34/04 MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO CONFRARIA PORTELA DA VENDA 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 

PART. 333/04 BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA: 

VIST. 3/03 MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS ROMÃO 

PONTO NÚMERO CINCO 

LOT. 11/97 MANSOS – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA S.A. 

LOT.  4/99 MARIA FERNANDA PORTELA DA COSTA E SOUSA DINIZ 

LOT. 18/97 AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA 

INF.  6/04 AIDA FILOMENA LEAL PIRES 

PONTO NÚMERO SEIS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 219/1997 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DO ARRABAL – 2ª 
FASE - ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T – 129/2004 PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA FONTE DA HORTA E ESPAÇO 
EXTERIOR ENVOLVENTE – BOAVISTA - APROVAÇÃO DO PROJECTO 
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PONTO NÚMERO SETE 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

- XXXI MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO 

PONTO NÚMERO OITO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - DEOLINDA ANTUNES VAZ 
GOMES DUARTE (ENT. 20342/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - HUGO MIGUEL DA SILVA 
CLÉRIGO (ENT. 1914/03) 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MAVILDIA HENRIQUE DUARTE 
FERREIRA (ENT. 3523/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - AUTO-TÁXIS URBANOS DE 
LEIRIA, LDª (ENT. 39051/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE -RUI JOSÉ ROSA DUARTE 
FERNANDES (ENT. 2951/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JAIME AUGUSTO TEIXEIRA 
(ENT. 11263/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JOSÉ LUÍS DAS NEVES SOUSA 
(ENT.26938/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MARIA DAS NEVES MARTINS DO 
NASCIMENTO (ENT 14606/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - BRUNO MIGUEL HENRIQUES DE 
OLIVEIRA RODRIGUES (ENT. 5493/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MIGUEL ALEXANDRE 
CARVALHO PEREIRA (ENT. 2957/04) 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - LUIS MIGUEL PEREIRA DOS 
SANTOS (ENT. 203/04) 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

-  REGULAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS - ALTERAÇÕES 
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PONTO NÚMERO ONZE 

-  PLANO DE PORMENOR DA ALMUINHA GRANDE - ALTERAÇÕES SUJEITAS A 
REGIME SIMPLIFICADO 

PONTO NÚMERO DOZE 

-  CEMITÉRIO DE SANTA CATARINA DA SERRA – APOIO À JUNTA DE 
FREGUESIA 

-  PROIBIÇÃO DE VENDA DE CALÇADO NO MERCADO DE LEVANTE 

- APOIO À FEDERCAÇA 

PONTO NÚMERO TREZE 

-  HOMENAGEM NACIONAL À MULHER DO EX-COMBATENTE – APRESENTAÇÃO 
DE PROJECTO 

- APOIOS 

** 

N.º 1678/04 No início da reunião de Câmara, o jovem Filipe Miguel das Neves Bastos, 
aluno do 2º ano do curso de Tradução da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) 
do Instituto Politécnico de Leiria, fez entrega à Senhora Presidente do troféu correspondente 
ao 1º lugar, conquistado na prova de ditado em Saint-Maur-des-Fossés, realizada nos dias 
20 e 21 de Novembro de 2004.  
 O estudante de Leiria, que competiu, para além da cidade anfitriã, com 
representantes de Ziguinchor (Senegal), La Louvière (Bélgica), Hameln e Pforzheim 
(Alemanha) e Bognor Regis (Grã-Bretanha), participou no “13ème Dictée de Saint-Maur-des-
Fossés” com um total de cerca de 300 concorrentes, em representação do município de 
Leiria, nesta já tradicional prova de conhecimentos da língua francesa e em que esta cidade 
tem obtido excelentes classificações, pois logrou alcançar a sua quinta vitória nos últimos 
seis anos. 

 A Presidente da Câmara, ao receber o troféu do vencedor da prova de ditado de 
Saint-Maur-des-Fossés, proferiu palavras de agradecimento pelo êxito alcançado, 
entregando-lhe uma pequena oferta do município. 

A Câmara deliberou por unanimidade congratular-se p elo êxito alcançado 
pelo jovem Filipe Miguel das Neves Bastos no “13 ème Dictée de Saint-Maur-des-
Fossés” , expressando-lhe vivas felicitações e estendendo a s mesmas à Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria.  

** 

NO PERÍODO QUE LHES ESTAVA RESERVADO FOI OUVIDO O M UNÍCIPE: 

N.º 1679/04 O Sr. António Fernandes, iniciou a sua intervenção solicitando a gravação 
da mesma, tendo a Senhora Presidente autorizado. 
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Apresentou dois requerimentos à Mesa, que ficarão apensos à presente Acta, respeitantes 
ao “Gueto dos Nómadas e ao voto colegial de não patrocinar a aquisição do livro “O Grito da 
Alma”, uma vez que solicita a sua transcrição com fidelidade para a Acta. 
Relativamente ao primeiro requerimento, inquiriu o Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho o 
porquê de não o receber, tendo este Sr. Vereador respondido que todas as reuniões eram 
previamente marcadas sob um determinado assunto, assunto esse que este Munícipe se 
tem recusado a dizer. 
Solicitou ainda a alteração do texto da acta n.º 29, uma vez que considera não ser fiel à sua 
intervenção. 

** 

N.º 1680/04 A propósito de uma notícia vinda a público sobre uma obra clandestina no 
Centro Histórico de Leiria, o Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes , teceu duras críticas à 
Câmara na condução de processos de obras clandestinas. 
A Senhora Presidente  esclareceu que a Câmara encetou todas as diligências possíveis, 
nomeadamente na deslocação de pelo menos 10 vezes da Fiscalização à obra no sentido 
de notificar o proprietário ou o responsável pela obra, deslocações essas infrutíferas, já que 
nunca encontraram nenhum responsável pela obra para a respectiva notificação. 
Quanto à condução de todos os processos de obras clandestinas, a Câmara age dentro de 
todos os tramites legais ou seja, levanta autos de embargo que quando não são 
respeitados, é feita a comunicação ao Ministério Público. O processo, por força da 
legislação vigente, termina com aplicação de coimas, mesmo quando é respeitada a ordem 
de embargo. Considera a título pessoal, que a Lei deveria ser alterada já que na maioria das 
situações eventualmente beneficia o prevaricador. 
O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho , acrescentou ainda que os autos de embargos 
referentes a obras novas, são também comunicados aos SMAS e à EDP para efeitos de 
corte de abastecimento. 
No sentido de combater situação anómalas, os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista apresentaram uma proposta ao Executivo que foi distribuída por todos os 
membros para análise posterior apresentação e votação em  reunião camarária. 

** 

N.º 1681/04 Ainda a este propósito, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque  confirmou, pela 
sua experiência autárquica, as dificuldades muitas vezes encontradas no sentido de notificar 
os prevaricadores. No entanto, avançou com algumas propostas que poderiam ser 
adoptadas pela Autarquia no sentido de combater estas obras ilegais como: 
- O corte no abastecimento de água pelos SMAS 
- A obstrução da via publica  junto à obra, de forma a dificultar o seu acesso 
- Um acordo com a EDP no sentido de não fornecer energia eléctrica. 
- A colocação de um “placard” no local com a informação de “obra ilegal e embargada”. 
Sugeriu ainda a aplicação da coima máxima para que a prevaricação não compensasse e 
que publicitasse junto da população as medidas tomadas  caso a caso, no sentido de 
dissuadir futuras situações. 
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** 

N.º 1682/04 Relativamente à obra da nova rotunda na estrada que liga Leiria à Figueira 
da Foz, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque considera inaceitável que ao fim deste tempo 
todo continue inacabada pelo Instituto de Estradas de Portugal. Não tem iluminação nem 
“rails” de protecção lateral, e bermas perigosas pelo acentuado desnível. Os arranjos  
exteriores não existem dando o aspecto de obra por concluir revelando falta de cuidado, ao 
se tratar de uma das principais vias de acesso à cidade. Deveria existir só um sentido 
ascendente à saída de Leiria, para permitir uma melhor entrada para quem vem do IC2 e 
deve ser melhorado o pavimento de saída da rotunda no sentido de Lisboa, o qual 
apresenta já há bastante tempo um desnível acentuado. 

A Senhora Presidente  esclareceu ser uma obra da responsabilidade do Instituto 
de Estradas de Portugal, tendo havido já várias reuniões com o Director deste Organismo 
sobre o assunto. Os arranjos serão efectuados logo que esteja estabelecida a ligação de 
água. 

** 

N.º 1683/04 Acerca do acidente ocorrido no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa 
que resultou na morte de um cidadão, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque  considerou 
importante a instauração de um inquérito por parte da Autarquia. Não é suposto alguém 
morrer num Estádio a assistir a um jogo de futebol e que eventuais atitudes irreflectidas e 
inapropriadas de adeptos possam colocar em risco a sua própria vida ou a dos outros. 
Convém esclarecer até à exaustão esta triste ocorrência, não só a queda e o que a motivou, 
mas também todos os procedimentos subsequentes de socorro. Importa dissipar todas as 
dúvidas eventualmente levantadas sobre a segurança no Estádio, auscultando também as 
entidades responsáveis do Instituto do Desporto, do Laboratório de Engenheiria Civil e do 
Instituto Nacional de Emergência Médica. 
O Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça  rejeitou de imediato qualquer responsabilidade por 
alegada falta de segurança no Estádio, uma vez que este foi rigorosamente vistoriado e 
licenciado por várias entidades, para a realização de jogos do Campeonato da Europa 2004 
e ainda jogos da SuperLiga. 
N.º 1684/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça, foi distribuído pelos Senhores 
Vereadores cópia dos resultados das análises feitas à agua da piscina municipal referente 
ao período em que a Autoridade de Saúde mandou proceder ao seu encerramento  
Estas análises são da responsabilidade do Instituto de Higiene e Medicina Social da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e SIQ – Sociedade de Indústrias 
Químicas, Ldª, que dão como própria a água para os fins a que se destinam. 

** 

N.º 1685/04 Foi ainda entregue pela Senhora Presidente os elementos solicitados pelo 
Sr. Vereador Dr. Hélder Roque referentes à situação financeira da Autarquia, bem como 
elementos referentes à cobertura de saneamento básico no Concelho e transferências de 
verbas do Município de Leiria para os SMAS. 

** 
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Nesta altura, eram dezasseis horas, o Sr. Vereador Dr. Paulo Rabaça ausentou-
se da reunião. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1686/04 PROCº N.º 1238/99 - (fl. - 574) 

De EDUARDO MARIA RATO MARTINS ZÚQUETE, residente na Estrada da 
Luz, n.º 232 – 10.ºD - Lisboa, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para legalização de alterações de um edifício, situado na 
Rua José Estêvão, n.º 14, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, delibera p or unanimidade aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização das alterações do ed ifício acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade (estrutur as relativamente às 
presentes alterações, bem como restantes projectos de especialidade referentes às 
alterações aprovadas por deliberação de 06/09/04), no prazo de 6 meses; 

2.º apresentar certidão da Conservatória actualizad a relativamente à 
propriedade em causa; 

3.º cumprir com o indicado no parecer do IPPAR – In stituto Português do 
Património arquitectónico (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente. 

** 

N.º 1687/04 PROCº N.º 1425/02 - (fl. - 109) 

De P.L.A. - PEÇAS, LDª., com sede em Moitas Altas – Pinheiros, freguesia de 
Marrazes, acompanhado de elementos acerca da proposta de indeferimento efectuada nos 
termos do CPA, e referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta 
do pedido de licença para construção de pavilhões em banda destinados a armazém, a 
levar a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento, concordando com a informação prestad a pelo Departamento de Obras 
Particulares em 26/11/04, e face ao disposto no art .º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, 
delibera por unanimidade aprovar o projecto de arqu itectura dos pavilhões acima 
referidos, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, face aos últimos elementos agora apre sentados; 

2.º os espaços de armazém não poderão destinar-se a  comércio a retalho, 
face ao disposto no n.º 1 do art.º 49.º do Regulame nto do Plano Director Municipal 
(podendo eventualmente destinar-se a comércio por g rosso), devendo ainda garantir 
o cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo, relativamente à 
altura da construção em relação ao limite da propri edade; 
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3.º as escadas deverão ser dotadas de patamar inter médio por questões 
de segurança, nos termos do previsto nos art.ºs 15. º e 45.º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

4.º apresentar corte A e B com indicação da linha d e água do lado 
Nascente, tendo em conta os elementos apresentados para o processo de obras n.º 
865/04 e alterações à topografia indicadas no mesmo , e ainda os condicionalismos 
indicados na cópia do Alvará de Licença de Utilizaç ão do Domínio Hídrico, constante 
do processo de obras n.º 1026/03, anteriormente apr esentado para o local; 

5.º as instalações sanitárias interiores deverão se r devidamente 
ventiladas, nos termos do previsto no art.º 87.º do  RGEU; 

6.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 a: 

6.1 Capítulo III (elementos de construção): 
6.2 Capítulo IV, nomeadamente art.º 12.º (marcação de passadeiras de 

circulação para peões), art.º 15.º [as antecâmaras da cave deverão cumprir com o 
disposto na alínea a) do n.º 3]; 

6.3 Capítulos VII e VIII (relativamente ao controlo  de poluição de ar e fumo 
nos pisos), devendo garantir a ventilação permanent e dos espaços de garagem; 

6.4 Capítulo IX, n.º 1 do art.º 33.º (extintores e caixas de areia); 
6.5 Capítulo XIII (os espaços de armazém deverão se r totalmente 

independentes das áreas das garagens, incluindo zon a de acesso às mesmas, que 
não deverá efectuar-se através das áreas de armazém ); 

7.º cumprir com o indicado no parecer do DOM – Depa rtamento de Obras 
Municipais (do  qual  deverá  ser  dado  conhecimen to  ao  requerente / folhas 93 e 94)  
relativamente às infra-estruturas viárias, devendo as mesmas encontrar-se 
executadas de acordo com o indicado no mesmo, previ amente à emissão da 
autorização de utilização; 

8.º apresentar as rectificações acima indicadas bem  como os projectos de 
especialidade no prazo de seis meses, incluindo: 

8.1 projecto de segurança contra incêndios, face ao  parecer emitido pelo 
Serviço nacional de Bombeiros; 

8.2 projecto de drenagem de águas pluviais relativo  aos espaços a ceder 
ao domínio público bem como áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no art. º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €5.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

** 

N.º 1688/04 PROCº N.º 439/03 - ( fl. - 360 ) 
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De TELMA CARREIRA CURADO, residente na Rua de Santa Iria, n.º 5 – 
Alcaidaria - Batalha, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta de alterações ( interiores e exteriores ) do edifício situado no Largo de Camões, n.ºs 
8, 9 e 10, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/04, e face ao disposto no 
Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redac ção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 04 de Junho, delibera por unanimidade ap rovar o projecto de arquitectura 
das obras de alteração acima referidas e autorizar o respectivo licenciamento, 
condicionado a apresentar elementos gráficos rectif icados ( alçados e cortes ) de 
acordo com o projecto anteriormente aprovado, nomea damente no que se refere à 
altura da edificação. 

** 

N.º 1689/04 PROC.º N.º 1404/03 - (fl. - 39) 

De JORGE ANTÓNIO SILVA SANTOS, residente na Urbanização Cruz de S. 
Tomé, lote 25, 2.º esq.º, freguesia de Azoia, referente ao pedido de licença para construção 
de uma moradia unifamiliar e muros de vedação a levar a efeito na Rua das Abertas – 
Ordem, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia e muros acima referidos, co ndicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento e execução do passeio, devendo para o ef eito medir-se 3.50 m ao eixo do 
referido arruamento e 1.50 m para execução do passe io, e ainda apresentar pedido de 
certidão de cedências acompanhado por planta de imp lantação com indicação e 
quantificação do espaço cedido; 

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

3.º apresentar elementos gráficos esclarecedores re lativamente à 
inclinação da rampa de acesso à cave, não devendo a  mesma exceder 25% nem 
interferir com o passeio; 

4.º esclarecer quanto ás rampas indicadas no alçado  lateral direito, uma 
vez que o acesso à garagem é feito através do alçad o principal; 

5.º garantir o cumprimento do disposto no parecer e mitido pelo Instituto 
de Estradas de Portugal ( do qual deverá ser dado c onhecimento ao requerente ); 

6.º garantir em obra o cumprimento do disposto no a rt.º 22.º de Decreto 
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente ao  fornecimento de água para extinção 
de incêndios; 

7.º apresentar, no prazo de 6 meses, projectos de e specialidades e duas 
colecções de elementos rectificados relativos ao pr ojecto de arquitectura; 

8.º apresentar, no acto de levantamento do alvará d e licença de 
construção, garantia bancária no valor de €1.000.00 , a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção, 
de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Regul amento Municipal de Obras 
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Particulares, na qual deverá constar a seguinte clá usula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum sem autorização expressa da C âmara Municipal.” 

9.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas referidas no ponto 1, devendo para o efeito garantir a 
utilização de materiais idênticos aos existentes no  local relativamente aos passeios e 
alargamento do arruamento, assim como assegurar uma  eficiente drenagem de águas 
pluviais junto à berma. 

** 

N.º 1690/04 PROCº N.º 130/04 - (fl. - 32) 

De CONDOMÍNIO DO PRÉDIO DA RUA ADELAIDE FÉLIX, N.º 33  – PRAIA 
DO PEDRÓGÃO – COIMBRÃO, representado pelo seu administrador IIídio Gomes Pedro, 
residente na Rua Poeta Acácio Leitão, n.º 33, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um 
bloco misto, situado no local acima referido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da alteração do bloco misto acima refe rido, devendo no prazo de 6 
meses apresentar o seguinte: 

1.º memória descritiva rectificada relativa à indic ação da caixilharia, 
devendo a mesma ser igual no restante edifício; 

2.º planta de localização à escala 1/1000 rectifica da, devendo indicar os 
limites da propriedade face ao constante no process o antecedente, e a área indicada 
na certidão da Conservatória do Registo Predial (69 8m2); 

3.º alçados com indicação das cores e dos materiais  dos elementos que 
constituem as fachadas do edifício em causa, devend o o material a aplicar nas obras 
agora pretendidas ser igual ao existente, deverá ai nda ter em conta o projecto 
inicialmente aprovado (Proc. n.º 1612/88). 

** 

N.º 1691/04 PROCº N.º 676/04 - (fl. - 53) 

De MARGARIDA ISABEL DE JESUS JOAQUIM (E OUTROS), residente na 
Rua do Cemitério – Urb.ª Outeiro da Fonte, lote 34 - Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta de legalização das obras de alteração 
levadas a efeito numa moradia unifamiliar situada em Canto dos Rochas - Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de Obras 
Particulares em 25/11/04, com o seguinte teor: 

“Analisado o pedido ao abrigo do disposto no 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, 
verifica-se que o projecto apresentado não prevê o cumprimento do disposto nos art.ºs 15.º, 
71.º, 73.º e 75.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente às 
condições de salubridade, iluminação e ventilação. 
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Assim, 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, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho.” 

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

** 

N.º 1692/04 PROCº N.º 1175/04 - (fl. - 126) 

De ISABEL MARIA CARVALHO ALMEIDA RIBEIRO, residente na Rua 
Wenceslau de Morais, n.º 8, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da alteração de um 
estabelecimento comercial, situado na Avenida Heróis de Angola, n.º 115 (fracção A), 
freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização da alteração do estabel ecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emi tido pelo Serviço 
Nacional de Bombeiros; 

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

Mais delibera informar que, relativamente à publici dade exterior deverá ser 
requerido o respectivo licenciamento junto da Repar tição de Taxas e Licenças. 

** 

N.º 1693/04 PROCº N.º 1218/04 - (fl. - 285) 

De EUROSEPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, COZINH AS E 
ELECTRODOMÉSTICOS, LDª., com sede na Rua Paulo VI, n.º 2419 – Vale Sepal, 
freguesia de Marrazes , referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de uma unidade industrial, a levar a efeito em 
Lagoa – Vale Sepal. Freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  24/11/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da unidade industrial acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º rectificar o proposto ao nível do piso –1, de a cordo com o previsto no 
art.º 15.º do Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril,  relativamente à antecâmara que 
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deverá localizar-se na transição entre a área de ar mazém / garagem e os restantes 
espaços, com a área mínima de 3,00m 2; 

2.º manter os restantes condicionalismos anteriorme nte indicados 
(pontos n.º 3, 4, 4.1, 4.2 e 4.3 da deliberação de 29/09/03); 

3.º apresentar no prazo de 6 meses: 

3.1 projectos acústico; 

3.2 projecto de estabilidade de acordo com o previs to no projecto de 
arquitectura, nomeadamente no que se refere à confi guração da cobertura metálica. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1694/04 INF. N.º 34/04 - (fl. - 44) 

De MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO CONFRARIA PORTELA DA 
VENDA, residente em Serrada do Pinhal, Lote 15 – Marinheiros, freguesia de Marrazes, 
acompanhado de elementos acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do 
CPA, e referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de remodelação de um 
barracão e casa de campo, situados em Várzea – Estrada dos Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm alterar os fundamentos que est iveram na origem da proposta 
de indeferimento, e tendo em conta a informação pre stada pelo Departamento de 
Obras Particulares em 24/11/04, delibera por unanim idade indeferir a pretensão ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do  artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 177/2001, de 4 de 
Junho, uma vez que: 

1.º  local não se encontra servido de infra-estrutu ras nomeadamente 
viárias, não dispondo de arruamento público de aces so; 

2.º o proposto não cumpre com o disposto no Regulam ento do Plano 
Director Municipal, art.º 10.º (REN – Reserva Ecoló gica Nacional), art.º 51.º (Zona 
Verde).  

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1695/04 PART N.º 333/04 - (fl. - 2) 

De BOMBEIROS MUNICIPAIS DE LEIRIA (SERVIÇO MUNICIPAL DE 
PROTECÇÃO CIVIL), com sede na Rua de Tomar, freguesia de Leiria, comunicando o 
estado de degradação do edifício situado no n.º 5 da Rua confinante com a Rua Barreto 
Perdigão, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 08/11/04, delibera por una nimidade o seguinte: 
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1.º ratificar, ao abrigo do disposto no n.º 3 do ar t.º 68.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002, d e 11 de Janeiro, o despacho 
proferido pela Senhora Presidente em 08/11/04, o qu al ordenou a realização da 
vistoria ao edifício situado no local acima referid o para efeitos do previsto no art.º 90.º 
do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alter ado pelo Decreto Lei n.º 177/01, de 
4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º d a Lei já referida; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, nos termos dos n.º s 2 e 3 do art.º 
89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, e na alínea c) do n.º 5 do a rt.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de J aneiro, para no prazo de quinze 
dias proceder à limpeza do prédio e à demolição e r emoção dos elementos que 
ameaçam ruína, conforme consta do Auto de Vistoria n.º 269/04 (do qual deverá ser 
dado conhecimento) 

3.º dispensar a audiência prévia do interessado, no s termos da alínea a) 
do n.º 1 do art.º 103.º do Código do Procedimento A dministrativo, por se considerar 
que a situação existente coloca em causa as condiçõ es de segurança das pessoas 
que habitam o edifício contíguo, bem como as que ci rculam na via pública; 

4.º dar conhecimento do auto de vistoria, bem como do teor da deliberação 
ao Serviço Municipal de Protecção Civil. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 1696/04 VIST. N.º 3/03 - ( fl. – 28 ) 

De MARIA HELENA RODRIGUES DE JESUS E OUTRO, residente na Avenida 
Heróis de Angola, n.º 41 – 2.º d.º, freguesia de Leiria, referente à vistoria para beneficiação 
higiénica do prédio sito no Largo Cónego Maia, n.ºs 1 e 1 A, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar a petição apresentada pelo requerente em 
resposta à notificação efectuada nos termos do CPA (audiência prévia dos 
interessados), tendo em conta a informação prestada  pelo Departamento de Obras 
Particulares em 25/11/04, delibera por unanimidade notificar os proprietários do 
imóvel, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5  do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 d e Janeiro, n.ºs 2 e 3 do art.º 89.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho, para no prazo de trinta di as procederem à realização das 
obras necessárias à reparação das deficiências apon tadas no Auto de Vistoria (cujo 
teor já é do seu conhecimento), uma vez que aquando  da realização da vistoria, foi 
identificado o local das condutas sem ligação à red e de drenagem de águas residuais 
públicas. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 
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Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 
Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 
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** 

PONTO NÚMERO CINCO 

N.º 1697/04 PROC.º LOT. N. º 11/97 - (fl. 430) 

De MANSOS – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Rua D. Luís I, 19-A 
a 19-C, freguesia e concelho de Lisboa, acompanhado de um requerimento datado de 13-
10-2004 a solicitar a aprovação do aumento das áreas das caves destinadas a 
estacionamento e consequente aumento das áreas de implantação nos lotes 1 e 2 referente 
ao loteamento sito em Quinta do Pisão, freguesia de Parceiros.  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 23/11/2004 de libera por unanimidade aprovar 
as alterações requeridas, bem como autorizar a emis são do Aditamento ao Alvará de 
acordo com o 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. 

** 

N.º 1698/04 PROC.º LOT. N. º 4/99- (fl 158) 

Dado as dúvidas suscitadas sobre a rede viária deste loteamento, foi o mesmo 
retirado, tendo ficado acordado entre todos os membros do Executivo uma visita ao local, no 
próximo dia 6 de Dezembro, pelas 14h00m. 

** 

N.º 1699/04 PROC.º LOT. N.º 18/97 

De  AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA , na qualidade de procurador de 
Maria Teresa Ferreira Monteiro Pereira, Margarida Maria Ferreira Monteiro Pereira de 
Menezes e Vale, Paulo Rui Ferreira Monteiro Pereira, residente na Rua de Santa Mónica n.º 
20 em Parceiros, Treenaton – Construções, Ldª. com sede em Gordaria, freguesia de 
Santa Catarina da Serra, Lucília Maria de Jesus Ferreira da Ponte residente na Rua do 
Cabeço, Vale Sumo, freguesia de Santa Catarina da Serra e Agostinho do Carmo Gomes 
Rosa  residente no lugar e freguesia de Santa Eufémia, relativamente às áreas de cedência 
estabelecidas na deliberação de 19-07-2004. Parcela A com a área de 539,8m2 e parcela B 
com a área de 157,5m2, referente ao loteamento sito em Vale da Mona. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade mandar 
os documentos necessários à elaboração da competent e escritura pública relativa às 
cedências acima mencionadas para o domínio privado do Município, bem como 
conferir poderes à Ex.ma Sra. Presidente para outor gar a mesma. 

** 

N.º 1700/04 PROC.º  INF.  LOT. N. º 06/04 

De AIDA FILOMENA LEAL PIRES, com residência em Rua Paulo VI, n.º 2145, r/c 
esq.º em Leiria, acompanhada de um requerimento datado de 25/10/2004, a solicitar 
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informação sobre a viabilidade de loteamento num terreno constituído por 4 prédios sito em 
Quinta do Rei – Pousos. 

O processo tem a seguinte informação da Divisão de Urbanismo: 

“O processo não se encontra instruído de acordo com o n.º 2 do art.º 1 da Portaria 
n.º1110/2001 de 19 de Setembro (Informação Prévia referente a operação de loteamento), 
atendendo a que a memória descritiva não esclarece devidamente a pretensão. 

No entanto, analisado o processo e de acordo com as plantas apresentadas 
verifica-se que o terreno se encontra inserido em espaço urbanizável, área habitacional ou 
residencial de baixa densidade, zona verde, em RAN e REN de acordo com a Planta de 
Ordenamento, Planta de Delimitação do aglomerado de Leiria do PDM (Resolução de 
Concelho de Ministros nº84/95 de 4 de Setembro) e Carta da REN.  

Qualquer nova proposta de loteamento a apresentar deverá ter em conta o 
disposto no regulamento do PDM de Leiria, e demais legislação aplicável. 

A proposta de loteamento ficará ainda condicionada aos pareceres das seguintes 
entidades: SMAS, EDP, Telecom, Força Aérea, Ministério da Economia e serviços da 
Câmara Municipal. 

Mais se informa que os terrenos se inserem em área do Plano de Pormenor da 
Quinta do Rei, que não foi ratificado, encontrando-se no entanto em elaboração, por parte 
dos proprietários dos terrenos abrangidos pelo referido plano, um estudo conjunto.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 2004/11/25, d elibera por unanimidade que 
seja oficiado à requerente os termos da informação.  

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

T – 219/97 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DO ARRABAL”. - 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

N.º 1701/04 Pela firma JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDª.. e confirmado pelo 
Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de 
Preços respeitante aos Autos de medição N.ºs 8; 9T+; 10T+; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; da 
obra supra, no valor de €34.295,70 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unani midade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €34.295,7 0 + IVA. 

** 

T – 129/2004 – PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DA FONTE DA HORTA E ESPAÇO 
EXTERIOR ENVOLVENTE – BOAVISTA, LEIRIA - PROPOSTA D E APROVAÇÃO DO 
PROJECTO 

N.º 1702/04 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, para a aprovação 
do Projecto. 
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A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar o 
respectivo projecto, devendo dar-se conhecimento à Junta de Freguesia de Boavista 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1703/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Novembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.628.163,71, sendo de Operações 
Orçamentais €2.322.618,11 e de Operações de Tesouraria €1.305.545,60. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1704/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 22 a 26 de Novembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 8884, 9385, 9404, 9410, 9422 a 9527, 9556, 9558 a 9560, 9563, 
9566, 9569 a 9574, 9576 a 9584, 9586, 9587, 9591 a 9595, 9597 a 9599, 9609, 9610, 9687 
a 9696, 9698 a 9700, 9722, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 560 a 565, 567 a 
570, e às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 4979, 5018, 8340, 8585, 8684, 8879, 
8899, 8928,  8982, 9000, 9089, 9108, 9113, 9122, 9097, 9279, 9296, 9346, 9354, 9357, 
9366, 9367, 9371, 9382 a 9384, 9386, 9387, 9389, 9391 a 9393, 9395 a 9397, 9399, 9401 a 
9403, 9405, 9407, 9409, 9412 a 9418, 9420, 9421, 9424, 9425, 9428, 9430 a 9433, 9435, 
9436, 9438, 9440 a 9447, 9451, 9453 a 9460, 9462, 9463 a 9465, 9468, 9470, 9471, 9473, 
9475, 9476, 9472, 9477 a 9513, 9515 a 9519, 9521, 9528 a 9533, 9365, 9534 a 9549, 
95521 a 9553, 9555, 9562, 9565, 9567, 9568, 9585, 9588, 9596, 9600 a 9606, 9608, 9611 a 
9616, 9618, 9620, 9621, 9626, 9628 a 9631, 9633, 9637 a 9640, 9643, 9646, 9647, 9679, 
9680, 9697 no valor total de  €2.682.401,59. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM 

N.º 1705/04 Para efeitos do disposto na alínea b) d o n.º 2 do art.º 106.º da Lei n.º 
5/2004, de 10 de Fevereiro, a Câmara delibera por m aioria, propor à Assembleia 
Municipal que fixe em 0,25% sobre cada factura emit ida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acess íveis ao público, em local fixo, 
para todos os clientes finais do Município de Leiri a, desde que este custo seja 
suportado pela Empresa. 

A presente deliberação só deverá produzir efeitos d esde que a cobrança 
desta taxa não se transforme de facto num imposto i ndirecto a suportar pelos clientes 
das operadoras de telecomunicações. 
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Mais delibera, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e 
para efeitos do disposto na alínea e) do n.º 2 do a rt.º 53.º , ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, remeter o assunto à Assembleia Muni cipal. 

Votaram contra por considerarem não estar devidamen te esclarecidos, os 
Senhores Vereadores Dr.ª Manuela Santos e Dr. Gonça lo Lopes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

XXXI MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2004 –  31.ª ALTER AÇÃO - – RATIFICAÇÃO 

N.º 1706/04 Presente a 31.ª Modificação ao Orçamento para o presente ano de 2004, que 
se consubstancia na 31.ª Alteração ao Orçamento da Despesa 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 ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 23 de Novembro que a utoriza a 31ª modificação ao 
Orçamento para o presente ano de 2004, com inscriçõ es/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €12.150,00 cad a, de acordo com a alínea d) do 
n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - DEOLINDA ANTU NES VAZ GOMES 
DUARTE (ENT. 20342/04) 

N.º 1707/04 Deolinda Antunes Vaz Gomes Duarte, residente na Rua da Bela Vista, 247, 
Meia-Légua, Parceiros, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na viatura 
pertencente a Fridolino Gomes Duarte, no dia 15 de Junho de 2004, pelas 16,00 horas, a 
qual, estando estacionada na Travessa das Amoreiras, foi atingida pelo ramo de uma árvore 
que se encontra na Av. Ernesto Korrodi. 

Apresentou dois Orçamentos, um no montante de €530,60 e outro no montante 
de €520,04. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 
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b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

A árvore que caiu é coisa imóvel (artigo 204.º, n.º 1, alínea c) do Código Civil) e 
bem dominial do Município de Leiria, afecto à utilidade pública de embelezamento e 
salubridade (artigos 163.º, alíneas a) e l) da Lei n.º 159/99, de 14-09, e 25.º e 34.º da Lei n.º 
2110, de 19-08-61), integrando-se nas competências da Câmara o dever de guarda, 
vigilância e conservação (artigos 45.º, n.º 5, do Código Administrativo, 16.º, alínea a) da Lei 
n.º 159/99, 64.º, n.º 2, alínea f) e 68.º, n.º 2, alínea h) da Lei n.º 169/99, de 18-09, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11-01, e 33.º e 35.º da Lei n.º 2110).   

A participação elaborada pela Polícia de Segurança Pública confirma a queda do 
ramo de uma árvore sobre a viatura, bem como os danos que lhe provocou. Também os 
serviços municipais respectivos (Divisão de Espaços Verdes) informaram que tiveram 
conhecimento da queda de ramos nessa rua, nada dizendo acerca das diligências ou 
precauções tomadas na conservação e manutenção da árvore em causa.  

Ora, recaindo sobre o Município a presunção legal de culpa vertida no artigo 
493.º, n.º 1, do Código Civil, segundo a qual, quem tiver em seu poder coisa móvel ou 
imóvel, com o dever de a vigiar, responde pelos danos que a coisa causar, sem que tal 
presunção tivesse sido ilidida, cabe ao Município a obrigação de indemnizar a requerente 
pelos danos causados na viatura. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja atendido e que a 
Câmara a indemnize pelo valor de €520,04 (quinhentos e vinte Euros e quatro cêntimos), 
correspondente ao valor do Orçamento mais baixo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização à munícipe em causa, no valor de €520, 04 (quinhentos e vinte Euros e 
quatro cêntimos), correspondente aos danos sofridos  na sua viatura e 
correspondente ao valor do Orçamento mais baixo. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - HUGO MIGUEL D A SILVA CLÉRIGO 
(ENT. 1914/03) 

N.º 1708/04 Hugo Miguel da Silva Clérigo, residente na Rua do Cafelado, n.º 10, 
Maceirinha, Maceira, Leiria, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua 
viatura, na altura conduzida por Luis Miguel Santos Silva, pelas 00,30/01,00 Horas, na Rua 
Principal, no lugar de A-do-Barbas, Maceira, que caiu num buraco onde existiam paralelos , 
tendo furado o pneu e danificado a jante do lado direito da frente. 
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Apresentou dois Orçamentos, um no montante de €154,46 e outro de €163,62. A 
GNR enviou à Câmara o respectivo Auto de Denúncia/Ocorrência. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 
de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 

Ouvido no âmbito da instrução do presente procedimento, o condutor da viatura 
declarou que: «circulava a cerca de 50 Km na Rua Principal em frente à Escola Primária de 
A-do-Barbas, freguesia de Maceira, quando se deparou com dois buracos na via do seu 
lado, junto a uns paralelos que se encontravam na intersecção com a Rua do Cemitério. 
Não conseguiu evitar os mesmos uma vez que passava um outro veículo em sentido 
contrário...». 

Por sua vez, o Auto de Ocorrência elaborado pela GNR refere que:«A referida 
Rua encontra-se sinalizada com os referidos sinais, sinal C13 proibição de exceder a 
velocidade máxima de 40 quilómetros hora, sinal A29 outros perigos, sinal A2c lomba ou 
depressão, todos bem visíveis»: 

Resulta do exposto que o Município, não tendo sido possível, até então, 
proceder à reparação do arruamento, cumpriu a sua obrigação de colocar os respectivos 
sinais da lei, por forma a chamar a atenção dos condutores para o deficiente estado do 
pavimento. Entre os sinais colocados, destaca-se o sinal C13 – proibição de exceder a 
velocidade máxima de 40 km/hora -, sendo que o condutor, em desrespeito daquele sinal e 
dos restantes, circulava a uma velocidade de 50 km/hora. 

Em tais circunstâncias, o condutor deveria, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, 
alíneas c), f), h) e i), do Código da Estrada, ter especialmente moderado a sua velocidade, 
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por circular numa via marginada de edificações, junto a um entroncamento, num troço em 
deficiente estado de conservação, previamente assinalado com os respectivos sinais de 
perigo. Aliás, perante estes sinais, o condutor deveria ter previsto a possibilidade de ocorrer 
algum acidente, moderando e regulando a sua velocidade de acordo com os referidos sinais 
e o estado do pavimento, prevenindo assim o que, posteriormente, lhe veio a acontecer.  

Ao não ter agido desta forma, o condutor acabou por provocar o acidente, 
sendo, por isso, o único e exclusivo responsável do mesmo, porquanto o Município tomou 
antecipadamente as medidas cautelares necessárias e adequadas às circunstâncias do 
caso, diligenciando a colocação dos respectivos sinais de trânsito.  

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja indeferido e que a 
Câmara delibere notificar o requerente para se pronunciar sobre o sentido provável de 
indeferimento da sua pretensão. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação atrás transcrita e respectiva proposta d e indeferimento da pretensão do 
requerente. 

Mais delibera que, nos termos dos artigos 100.º e 1 01.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, seja o requerente notificado da 
intenção da Câmara de indeferir a sua pretensão, co ncedendo-lhe um prazo de 10 
dias para se pronunciar sobre a mesma e informando- o das horas e local onde o 
processo poderá ser consultado.  

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE  - MAVILDIA HENRIQUE DUARTE 
FERREIRA (ENT. 3523/03) 

N.º 1709/04 Mavildia Henrique Duarte Ferreira, residente na Rua Padre Franklim, 16, 
Vieira de Leiria, Marinha Grande, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua 
viatura, no dia 28 de Janeiro de 2003, pelas 14,30 horas, na Estrada dos campos do Lis, a 
qual embateu num dos buracos existentes na via, tendo danificado o pneu da frente do lado 
esquerdo. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinda da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 
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d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

Decorre do exposto que só haverá responsabilidade extracontratual do 
Município, caso este tenha praticado, por acção ou omissão, qualquer facto ilícito e culposo 
que provoque danos a qualquer lesado. 

Acontece, no entanto, que a estrada em causa não é nem está sob 
responsabilidade do Município de Leiria, servindo apenas algumas propriedades no Vale do 
Lis, pese embora a Câmara ter efectuado algumas reparações nessa estrada com massa 
asfáltica, antes de ter sido fechada ao trânsito, por força das obras de saneamento básico 
na freguesia da Barosa. Ainda de acordo com o Sector Municipal de Rodovias, a na referida 
estrada existia sinalização de pavimento em mau estado e perigos vários. 

Assim, não estando o Município obrigado à manutenção, conservação e 
reparação da referida estrada, não pode ser acusado nem responsabilizado pela omissão 
de um dever que lhe não cabe. Verificando-se a inexistência de um dos pressupostos 
indispensáveis à responsabilidade civil extracontratual do Município - – prática, por acção ou 
omissão de facto ilícito -, inexiste o dever de indemnizar. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente não seja atendido e que a 
Câmara Municipal delibere no sentido de vir a indeferir o pedido, notificando a requerente 
para, no âmbito da audiência prévia, se pronunciar sobre o provável indeferimento da sua 
pretensão. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação atrás transcrita e respectiva proposta d e indeferimento da pretensão da 
requerente. 

Mais delibera que, nos termos dos artigos 100.º e 1 01.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, seja a requerente notificada da 
intenção da Câmara de indeferir a sua pretensão, co ncedendo-lhe um prazo de 10 
dias para se pronunciar sobre a mesma e informando- a das horas e local onde o 
processo poderá ser consultado.  

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE  - AUTO-TÁXIS URBANOS DE LEIRIA, 
LDª, (ENT. 39051/03) 

N.º 1710/04 Auto-Táxis Urbanos de Leiria, Ldª, com sede na Rua da Fonte, n.º 20, 
Pousos, Leiria, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, na altura 
conduzida por Gonçalo João da Silva Lopes, na Rua Vale da Colmeia, Vale Sepal, 
Marrazes, que embateu num buraco existente na via, dentro do qual se encontrava um 
bloco de cimento. 

Juntou Participação elaborada pela PSP, fotografias do buraco e da viatura 
acidentada, bem como dois orçamentos, um no montante de €804,17 e outro no valor de 
€517,14. 
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O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 
de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 

O responsável pelo Sector Municipal de Rodovias informou: «que após 
deslocação ao local do acidente, verifiquei que a vala do colector pluvial apresentava um 
abatimento de cerca de 3 metros, o que provavelmente se deveu à má compactação das 
terras...». 

Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 
culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar o buraco existente no meio da via, prevenindo desse 
modo a ocorrência de acidentes. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja atendido e que a 
Câmara Municipal a indemnize pelo valor  de €517,14 (quinhentos e dezassete euros e 
quatorze cêntimos), correspondente ao orçamento de valor mais baixo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de €517 ,14 (quinhentos e dezassete 
euros e quatorze cêntimos), correspondente aos dano s sofridos na sua viatura e 
correspondente ao orçamento de valor mais baixo. 

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE  -RUI JOSÉ ROSA DUARTE FERNANDES, 
(ENT. 2951/04) 

N.º 1711/04 Rui José Rosa Duarte Fernandes, residente na Rua de S. Martinho, 185, 
Várzeas, Souto da Carpalhosa, veio, por intermédio do seu Advogado, Dr. Carlos Freire, 
com escritório na Rua do Montepio, n.º 15-1.º, Marinha Grande, requerer à Câmara o 
pagamento de €10.000,00, relativo a danos sofridos na sua viatura na Rua Principal de 
Souto da Carpalhosa. 

Juntou estimativa do custo de reparação, no montante de €10 005,77 e, 
posteriormente, Orçamento no valor de €8.991, 49, bem como Participação de Auto de 
Ocorrência, elaborada pela Brigada de Trânsito da GNR/Posto de Monte Redondo. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinda da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor do facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

                   No seu pedido, o requerente indica como “causa provável para a ocorrência do 
acidente” os seguintes factos: 

a. À data do acidente o piso da via encontrava-se em condições muito 
degradadas. 

b. Extensas áreas sem qualquer vestígio de alcatrão, com gravilha solta, o que 
facilitava a falta de aderência por parte de qualquer veículo. 

c. Piso da via inundado de água, por consequência da chuva que na altura se 
fazia sentir e, por inexistência de colector de esgotos de águas pluviais 
capazes de fazer face ao respectivo escoamento das referidas águas, (falta 
de limpeza?), tornava o piso bastante escorregadio. 

d. Existência de buracos na via ocultos pelas águas da chuva. 

e. A via não se encontrava munida da respectiva sinalização a informar o mau 
estado do pavimento. 
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f. A reunião destas precárias condições do estado da via deram origem ao 
despiste da viatura, que circulava a uma velocidade reduzida, causando 
apenas danos materiais no veículo...». 

 Como se vê, o requerente descreve o estado da via e as condições 
meteorológicas existentes à data do acidente, mas não prova que essas precárias 
condições do estado da via se tenham reunido no exacto local em que o despiste ocorreu 
ou, pelo menos, teve o seu início. 

 Com efeito, não basta alegar e provar o mau estado do pavimento da via ou 
que este apresentava muitos buracos e estava escorregadio. Seria necessário alegar e 
provar que foram essas precárias condições, e só essas, sem a intervenção de qualquer 
outra circunstância anormal, que concorreram para a produção do dano. Tal prova, porém, 
não foi feita.  

 Por outro lado, ouvido no âmbito da instrução do presente procedimento, o 
requerente declarou que: «Ia a circular na Rua Principal, no lugar de Souto da Carpalhosa, 
o piso encontrava-se bastante danificado (conforme fotos anexas ao requerimento), com 
alguma gravilha, tinha chovido naquele dia, estando o piso da via com alguma água, 
resultante da ausência de colectores, ia a cerca de 50 km/hora, quando de repente sem 
qualquer razão aparente ou extraordinária, ao dar uma curva o carro entra em despiste e foi 
embater num poste de electricidade, ficando imobilizado fora da faixa de rodagem...». 

 Também, nesta situação, o requerente não atribui o acidente às condições 
do estado da via, embora as descreva novamente, antes declarando que “... ia a cerca de 
50 km/hora, quando de repente sem qualquer razão aparente ou extraordinária, ao dar uma 
curva o carro entra em despiste...”. Quer dizer, a responsabilidade civil tem de basear-se 
num facto ou factos voluntários, devendo o nexo de causalidade existir entre a actuação do 
Município e o resultado danoso produzido na viatura do requerente. 

 Em nenhuma das situações descritas, porém, se descortina qual o facto ou 
factos voluntários atribuídos ao Município e que tenham originado o acidente. Ora, não se 
verificando ou não se provando um requisito que seja dos já apontados acima – facto, 
ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade adequada – não há responsabilização civil 
extra-contratual e, por conseguinte, inexiste o dever de indemnizar. 

 Em tais circunstâncias, já não interessa averiguar se a velocidade a que o 
requerente alegou circular – 50 Km/hora – seria ou não adequada às condições 
metereológicas e ao estado do pavimento da via e se, no caso, havia necessidade de tomar 
precauções especiais no local, nomeadamente em termos de sinalização, ou se as 
precauções normais que deveriam ser tomadas pelos condutores, uma vez que se tratava 
de trânsito numa localidade, seriam suficientes para assegurar uma condução segura. 

 O apuramento destes factos seria indispensável para indagar se havia ou 
não culpa do requerente na produção ou no agravamento dos danos, porquanto, em caso 
afirmativo, recaindo sobre o Município uma presunção legal de culpa, nos termos do artigo 
493.º, n.º 1, do Código Civil, a culpa do requerente lesado, ainda que em menor grau que a 
do Município, poderia conduzir à exclusão do dever de indemnizar, de acordo com o 
disposto no artigo 570.º, n.º 2, do mesmo diploma legal. 

Em face do exposto, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de vir a 
indeferir o pedido, devendo o requerente ser ouvido antes da decisão final sobre o provável 
sentido desta.  



 

CMLeiria/ Acta n.º 39 de 2004.11.29 

.0001673(28) 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação atrás transcrita e respectiva proposta d e indeferimento da pretensão do 
requerente. 

Mais delibera que, nos termos dos artigos 100.º e 1 01.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, seja o requerente notificado da 
intenção da Câmara de indeferir a sua pretensão, co ncedendo-lhe um prazo de 10 
dias para se pronunciar sobre a mesma e informando- o das horas e local onde o 
processo poderá ser consultado.  

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JAIME AUGUSTO  TEIXEIRA (ENT. 
11263/04) 

N.º 1712/04 Jaime Augusto Teixeira, residente em Casal Sta. Clara, Edifício Miraterra, 
Parceiros, Leiria, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na viatura pertencente a 
Álvaro José Almeida Lopes, por si conduzida à data do acidente, no dia 27 de Fevereiro de 
2004, na Estrada dos Guilhermes, sentido Marinha Grande-Maceira, ao ter passado por um 
buraco com 1,5 m de comprimento, 0,70 m de largura e 0,15 m de profundidade. 

Juntou dois orçamentos, um no montante de €77,84 e outro no montante de 
€81,75.  Apresentou também a Participação de Auto de Ocorrência elaborada pela BT/GNR. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 
de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 
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Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 

A Participação da BT/GNR confirma o buraco no pavimento, bem como a falta 
da sua sinalização e de iluminação no local. O Sector Municipal de Rodovias informam que 
“o pavimento apresenta vestígios de buracos, alguns de grande dimensão, os quais já se 
encontram tapados, no entanto, quando chove os mesmos têm tendência para se reabrirem, 
pelo que os n/serviços têm de intervir com alguma frequência”.  

Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 
culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar o buraco existente no meio da via ou, não sendo 
possível, proceder à sua sinalização, prevenindo desse modo a ocorrência de acidentes. 

Assim sendo, o requerente tem direito a ser ressarcido dos prejuízos sofridos 
com o acidente.   

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que a 
Câmara Municipal o indemnize pelo valor  de €77,84 (setenta e sete euros e oitenta e quatro 
cêntimos), correspondente ao valor do orçamento mais baixo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de €77, 84 (setenta e sete euros e 
oitenta e quatro cêntimos), correspondente aos dano s sofridos na sua viatura e 
correspondente ao valor do orçamento mais baixo. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JOSÉ LUÍS DAS  NEVES SOUSA 
(ENT.26938/04) 

N.º 1713/04 Notificado da deliberação camarária de 04.08.30 que manifestava a intenção 
do município não assumir a responsabilidade pelos danos sofridos na sua viatura, na Rua 
Casal José Duarte, Pousos, na altura conduzida por Luísa Maria Santos Portugal de Sousa, 
veio José Luís das Neves Sousa, residente na Rua do Arraial, 49, Andrinos, mostrar a sua 
discordância e indignação porquanto: 

«...em lado algum, uma qualquer pessoa numa qualquer estrada, em condições 
normais, sair com a viatura à berma da estrada e ao voltar a entrar nessa mesma estrada 
de repente ficar com a viatura imobilizada com dois pneus cortados pelo alcatrão, por se 
encontrar em más condições, agravado ainda pelo facto de provocar custos avultados, que 
poderiam ser evitados se o alcatrão que delimita a estrada fosse fiscalizado e reparado». 

Recorde-se que, de acordo com a participação elaborada pela PSP, a condutora 
do veículo ao cruzar-se com outro veículo saiu da zona delimitada por alcatrão e quando 
tentou regressar à mesma cortou os dois pneus do lado direito, devido ao facto de o referido 
alcatrão se encontrar em quina viva e com cerca de 15 cm de altura. 

Dizia-se na informação que sustentou a referida deliberação camarária: 
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«Nos termos do artigo 493.º, n.º 1, do Código Civil, pende sobre o município a 
presunção de culpa, salvo se provar que o acidente teria ocorrido, mesmo que não tivesse 
culpa. 

No caso concreto, segundo ela própria declarou, a condutora “quando 
regressava a casa deparou-se com outro veículo em sentido contrário e a rua como é muito 
estreita, não tem muita iluminação, teve que se encostar à berma da estrada, e teve que 
sair da zona delimitada por alcatrão e quando tentou regressar à mesma cortou os dois 
pneus do lado direito por o alcatrão se encontrar em quina viva e com cerca de 15 cm de 
altura...”. 

Significa isto que, mesmo admitindo que houvesse sinalizada adequada, o 
acidente ter-se-ia verificado com toda a probabilidade, uma vez que tal sinalização não 
obstaria à saída da condutora da sua faixa de rodagem para a berma, sendo que, nos 
termos do disposto no artigo 13.º, n.º 1, do Código da Estrada, deveria ter mantido da berma 
a distância necessária para evitar acidentes. 

Alega a condutora que a rua «é muito estreita, não tem muita iluminação», mas 
nem ela, nem o requerente provam que tal facto constitua um impedimento a que a via em 
causa tenha dois sentidos. 

E das duas uma: ou o veículo que transitava em sentido contrário invadiu a faixa 
de rodagem da condutora obrigando esta a desviar-se para a berma ou não invadiu. No 
primeiro caso, a responsabilidade tem de ser assacada ao condutor do outro veículo. No 
segundo caso, a responsabilidade tem de recair sobre a própria condutora. Em nenhuma 
das situações, porém, pode o município assumir qualquer responsabilidade pelo sucedido, 
porquanto não foi o estado do pavimento da via ou qualquer obstáculo nele existente da 
responsabilidade do Município que obrigou a condutora a desviar-se para a berma». 

Todavia, após uma deslocação ao local constata-se que a referida Rua, 
particularmente na zona em que o acidente terá ocorrido, é muito estreita, com pouca 
iluminação e o desnível entre a faixa alcatroada e a berma é, de facto, elevado, elementos 
cuja conjugação é susceptível de, sobretudo à noite, por em causa uma condução segura 
de quem nela circule. 

A berma é, nos termos do disposto na alínea m) do artigo 1.º do Código da 
Estrada, a “superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos e 
que ladeia a faixa de rodagem”, acrescentando o artigo 13.º, n.º 1, do mesmo Código que “o 
trânsito de veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo 
possível das bermas ou passeios, conservando destes uma distância que permita evitar 
acidentes”. 

Apesar disso, o Código não estabelece uma proibição absoluta de os condutores 
poderem, em determinadas circunstâncias, vistas à luz das regras de prudência comum, 
ocupar, momentaneamente, a berma da respectiva faixa de rodagem. Todavia, para que 
isso aconteça necessário se torna que não haja qualquer desnível ou, pelo menos, um 
desnível tão acentuado como o existente.  

O caso concreto parece enquadrar-se nessa previsão, uma vez que a condutora 
circulava de noite, com pouca iluminação, além da que provinha da própria viatura, num 
arruamento estreito e, por forma a prevenir uma eventual colisão com o veículo que 
circulava em sentido contrário, procurou desviar-se mais para a sua direita, acabando por 
invadir a berma, dada a pouca largura do referido arruamento. Quando tentou regressar à 



 

CMLeiria/ Acta n.º 39 de 2004.11.29 

.0001676(31) 

faixa de rodagem os dois pneus foram cortados pelo alcatrão que se encontra em quina 
viva. 

Parece-nos, pois, que assiste razão ao requerente, pelo que se propõe que o 
seu pedido seja atendido e a Câmara o indemnize pelo valor de €312,00, acrescido de IVA 
à taxa legal, correspondente ao valor dos dois pneus e reparação das duas jantes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de €312 ,00, acrescido de IVA à taxa 
legal, correspondente ao valor dos dois pneus e rep aração das duas jantes.  

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MARIA DAS NEV ES MARTINS DO 
NASCIMENTO (ENT 146067/04) 

N.º 1714/04 Maria das Neves Martins do Nascimento, residente na Rua da Mala Posta, 
Lote 1, 1.º Dtº, Leiria, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na viatura 
propriedade de João Manuel do Nascimento Martins, no dia 6 de Maio de 2004, pelas 17,00 
horas, na Estrada Municipal Lagoa/Arrabal, quando, conduzindo aquela viatura, passou por 
cima de um buraco existente na via. 

Juntou dois orçamentos, um no valor de €195,16, e outro no valor de €132,98. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 
de Leiria, afecto à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação do mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Do mesmo modo, cabe à Câmara Municipal nos locais das vias sob a sua 
jurisdição que possam oferecer perigo para o trânsito ou em que este deva estar sujeito a 
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limitações, assinalá-las por meios de placas com os sinais da lei (artigos 5.º do Código da 
Estrada e 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 2/98 de 3/1). 

O buraco é confirmado pelos respectivos serviços municipais. 

Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 
culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar o buraco existente no meio da via, prevenindo desse 
modo a existência de acidentes. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja atendido e que a 
Câmara Municipal a indemnize pelo valor  de €132,98 (cento e trinta e dois euros e noventa 
e oito cêntimos), correspondente ao orçamento de valor mais baixo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de €132 ,98 (cento e trinta e dois euros 
e noventa e oito cêntimos), correspondente aos dano s sofridos na sua viatura. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - BRUNO MIGUEL HENRIQUES DE 
OLIVEIRA RODRIGUES (ENT. 5493/04) 

N.º 1715/04 Bruno Miguel Henriques de Oliveira Rodrigues, residente na Rua da Fonte 
Velha, 108, Cividade, Golpilheira, Batalha, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos 
na sua viatura, no dia 10 de Fevereiro de 2004, pelas 00,00 horas, na Estrada Casal Mil 
Homens, junto à ponte perto do acesso à EN1, a qual embateu num buraco existente na via, 
coberto de água, seguido de despiste. 

Juntou dois orçamentos, um no montante de €2.982,26 e outro de €3065,44, 
bem como Informação da GNR que refere medir o buraco cerca de 1,4 m de diâmetro e 10 
cm de profundidade. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 
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e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

A estrada em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município de 
Leiria, afecta à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação da mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

A GNR confirma o buraco no pavimento no lado direito da faixa de rodagem, com 
cerca de 1,4m de diâmetro e 10 cm de profundidade. O sector municipal de rodovias 
confirma igualmente a existência do buraco, o qual terá sido “originado por uma nascente 
existente no local” e que o assunto já foi solucionado com a construção de um dreno. 

Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 
culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar o referido buraco existente na faixa de rodagem do 
lado direito e da sinalização adequada, prevenindo desse modo a ocorrência de acidentes. 

Em consequência, o requerente tem direito a ser ressarcido dos prejuízos 
sofridos com o acidente.  

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que a 
Câmara Municipal o indemnize pelo valor  de €2.982,26 (dois mil novecentos e oitenta e 
dois Euros e vinte e seis cêntimos), correspondente ao orçamento de valor mais baixo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de  €2. 982,26 (dois mil novecentos e 
oitenta e dois euros e vinte e seis cêntimos), corr espondente aos danos sofridos na 
sua viatura. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - MIGUEL ALEXAN DRE CARVALHO 
PEREIRA (ENT. 2957/04) 

N.º 1716/04 Miguel Alexandre Carvalho Pereira, residente na Rua Professor Narciso 
Costa, Lote 19-B, n.º 33, 3.º Esq.º, Leiria, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos 
na sua viatura, no dia 14 de Janeiro de 2004, pelas 22,00 horas, na Av. Dr. José Jardim, a 
qual embateu com a parte inferior do chassis na própria via devido a esta ser constituída por 
calçada grossa e estar danificada. 

Juntou Venda a Dinheiro no montante de €259,92. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 
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b) a ilicitude, advinha da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor de facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

O arruamento em causa é um bem dominial sob responsabilidade do Município 
de Leiria, afecta à utilidade pública de circulação de bens e pessoas, cabendo à Câmara o 
dever de guarda, vigilância e conservação da mesmo (artigos 46.º, n.º 1 do Código 
Administrativo e 64.º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro). 

Os serviços confirmaram, no dia seguinte ao acidente, após informação da PSP, 
que o pavimento em calçada se encontrava danificado e que procederam à sinalização da 
parte mais danificada e reparação da outra parte, por forma a não impedir a circulação do 
trânsito.  

Assim sendo, praticou o Município, por omissão, um facto ilícito e agiu com 
culpa (a chamada culpa do serviço, que se reporta ao serviço como um todo), por não ter 
providenciado no sentido de eliminar as deficiências existentes no meio da via e da 
sinalização adequada, prevenindo desse modo a ocorrência de acidentes. 

Em consequência, o requerente tem direito a ser ressarcido dos prejuízos 
sofridos com o acidente.  

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que a Câmara 
Municipal o indemnize pelo valor  de €259,92 (duzentos e cinquenta e nove Euros e noventa 
e dois cêntimos), correspondente aos danos sofridos na sua viatura. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a e autorizar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de €259 ,92 (duzentos e cinquenta e 
nove Euros e noventa e dois cêntimos), corresponden te aos danos sofridos na sua 
viatura. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - LUIS MIGUEL P EREIRA DOS SANTOS 
(ENT. 203/04) 

N.º 1717/04 Luís Miguel Pereira dos Santos, residente na Rua do Regato, n.º 4, 
Caranguejeira, veio requerer à Câmara o pagamento dos danos sofridos na sua viatura na 
Travessa do Areeiro, Touria, que caiu num buraco existente na via. 

Juntou dois orçamentos, um no montante de €673,99 e outro no valor de 
€824,92, bem como Participação de Auto de Ocorrência, elaborada pela Brigada de Trânsito 
da GNR/SDT Pousos. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, de acordo com o disposto nos artigos 1.º do Decreto-Lei n.º 48 051, 
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de 22-11-67, e 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Aquela responsabilidade assenta nos seguintes pressupostos, de verificação 
cumulativa: 

a) o facto do órgão ou agente constituído por comportamento voluntário que 
pode revestir a forma de acção ou omissão; 

b) a ilicitude, advinda da ofensa de direitos ou de disposições legais emitidas 
com vista à protecção de interesse alheios; 

c) a culpa, nexo de imputação ético-jurídica que, na forma de mera culpa, 
traduz a censura dirigida ao autor do facto por não ter usado a diligência que teria um 
funcionário ou agente típico; 

d) o dano, lesão de ordem patrimonial ou não patrimonial; 

e) o nexo de causalidade entre o facto e o dano, apurado segundo a teoria da 
causalidade adequada. 

                   No seu pedido, o requerente refere que: «...quando ia na Rua da Travessa-
Touria, o meu veículo sofreu vários danos materiais devido ao mau estado do pavimento 
com falta de sinalização, como podem confirmar através da participação de Auto de 
Ocorrência...». 

                  Ouvido no âmbito da instrução do procedimento, o requerente declarou que: 
«...quando ia a cortar para a rua da Cova no sentido Touria-Travessa do Areeiro para visitar 
umas pessoas amigas, a roda da frente do lado esquerdo caiu dentro de um buraco, ficando 
o pára-choque da frente do lado esquerdo danificado e o triângulo de suspensão...». 

                  Verifica-se, nas declarações do requerente, que há uma contradição quanto ao 
local do acidente, porquanto no pedido afirma que o mesmo ocorreu na Rua da Travessa 
(supomos que se queira referir à Travessa do Areeiro) e nas declarações refere a Rua da 
Cova. 

 Admitimos, porém, que o mesmo tenha ocorrido na Travessa do Areeiro, de 
acordo com a participação e respectivo croqui elaborados pela BT da GNR. 

 A Travessa em causa, segundo informação dos serviços municipais, não tem 
saída e o seu pavimento é de tout-venant, bem visível, situação que exige dos condutores 
redobrada atenção, uma vez que, quando chove, é propício ao surgimento ou reabertura de 
valas ou buracos com alguma dimensão. A Travessa não se destina ao trânsito normal de 
veículos mas, sobretudo, à entrada e saída dos seus moradores. 

 Ressalta do croqui que o buraco estava situado no lado esquerdo da Travessa, 
distando 2,80 m do seu lado direito, sendo a largura da via de 4,50 m. Significa isto que o 
buraco, só por si, não era susceptível de provocar os danos ao requerente, caso este 
circulasse, como mandam as regras do Código da Estrada, nomeadamente o seu artigo 
13.º, n.º1, segundo o qual “o trânsito de veículos deve fazer-se pelo lado direito da faixa de 
rodagem e o mais próximo possível das bermas ou passeios, conservando destes uma 
distância que permita evitar acidentes”. Assim, o buraco só terá sido causa do dano, por 
força da circunstância extraordinária que consistiu no facto do requerente circular pelo lado 
esquerdo e não pelo lado direito.  



 

CMLeiria/ Acta n.º 39 de 2004.11.29 

.0001681(36) 

 Em face do exposto, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de vir a 
indeferir o pedido, devendo o requerente ser ouvido antes da decisão final sobre o provável 
sentido desta.  

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação atrás transcrita e respectiva proposta d e indeferimento da pretensão do 
requerente. 

Mais delibera que, nos termos dos artigos 100.º e 1 01.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, seja o requerente notificado da 
intenção da Câmara de indeferir a sua pretensão, co ncedendo-lhe um prazo de 10 
dias para se pronunciar sobre a mesma e informando- o das horas e local onde o 
processo poderá ser consultado. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

VOTO DE PESAR 

N.º 1718/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar, ao funcion ário desta Câmara Municipal, 
Carlos Gonçalves Bilreiro, pelo falecimento de sua mãe, tendo a Câmara  deliberado 
por unanimidade concordar.  

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

N.º 1719/04 Presente uma comunicação da Leirisic – Sistemas de Informação e 
Comunicação, S.A., N.I.P.C. 501 968 326, com sede na Rua Prof. Narciso Costa, Lt.25, 
R/C, Leiria, registada com o n.º ENTFE: 4865/2004,  na qual declaram ceder ao Município 
de Leiria o seguinte equipamento: 

- 1 Computador linha branca, com processador pentium, 128MB de memória ram e 
2GB de disco; 

- 1 Monitor modelo CRT de 17”. 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação do referi do equipamento. 

** 
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REGULAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS - ALTERAÇÕES 

N.º 172/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

PLANO DE PORMENOR DA ALMUINHA GRANDE - ALTERAÇÕES S UJEITAS A 
REGIME SIMPLIFICADO 

N.º 1721/04 De acordo com o n.º 4, do artigo 100.º, do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de 
Dezembro, a suspensão do Plano de Pormenor em epígrafe, publicada em Diário da 
República I Série – B, com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 169/2003, de 4 de 
Novembro, implica obrigatoriamente a alteração do mesmo. 

Neste sentido procedeu-se a alterações de regime simplificado de acordo com o n.º 4 do 
artigo 97.º, que consistem, nomeadamente: 

- Via aérea de ligação à Zona Desportiva; 

- Remoção do Horto Municipal e criação nesse espaço físico de um recinto relvado 
polivalente; 

- Retirada do Mercado de Levante; 

- Correcção de erros de natureza regulamentar tais como a especificação do uso 
terciário, propondo-se uma única categoria designada por comércio/serviços; 

- Clarificação no quadro regulamentar da área total de equipamento prevista para o lote 
63, incluindo o aumento de 1% da área total de construção do Plano; 

Em face do exposto, deverá o assunto ser presente em Reunião de Câmara Municipal, 
propondo-se que o mesmo seja remetido à Assembleia Municipal para aprovação, conforme 
previsto no n.º 1, do artigo 79.º, do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro. 

Anexa-se à presente informação um exemplar das alterações introduzidas ao Plano de 
Pormenor da Almuinha Grande. 

A Câmara, face à informação e no uso da competência  conferida pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de Setembro, delibera por 
maioria aprovar as supracitadas alterações e remete r à Assembleia Municipal para 
aprovação, conforme previsto no n.º 1, do artigo 79 .º, do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 
10 de Dezembro. 

Votaram contra os Senhores Vereadores Dr.ª Manuela Santos, Dr. Gonçalo 
Lopes e Dr. Hélder Roque. 

O processo com as alterações introduzidas fica anex o à presente Acta e 
dela faz parte integrante. 

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE  

CEMITÉRIO DE SANTA CATARINA DA SERRA – APOIO À JUNT A DE FREGUESIA 

N.º 1722/04 Presente o Acordo de Colaboração, que abaixo se transcreve, a celebrar com 
a Junta de Santa Catarina da Serra, para beneficiação do cemitério. 

 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

OBJECTO: Obras de Beneficiação do Cemitério de Sant a Catarina da Serra 

Verificando-se que a Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra tem como prioridade a 
melhoria da qualidade dos equipamentos da freguesia, é celebrado o presente acordo entre 
o Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara e a Junta de Freguesia 
de Santa Catarina da Serra, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da 
obra “Obras de Beneficiação no Cemitério de Santa Catarina da Serra”, que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

 

Constitui objecto do presente Acordo a “Obras de Beneficiação do Cemitério de Santa 
Catarina da Serra ”, a executar na freguesia de Santa Catarina da Serra” 

Cláusula Segunda 

O Município de Leiria assegura o respectivo financiamento, no montante de €31.844,00 para 
a realização da obra referida na cláusula primeira,  

Cláusula Terceira 

1 – Compete ao Município de Leiria : 

a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra, 
sempre que esta o solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da 
obra; 

b) Visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 

c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia de Santa Catarina da 
Serra da quantia acordada, nos termos da cláusula quarta. 

2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Santa Catarina da 
Serra exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
abertura do respectivo concurso e adjudicação final da obra. 

b) A sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização. 

c) A afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 
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Cláusula Quarta 

As transferências de verbas do Município de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos do Município de Leiria. 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá o Município autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 

Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que obter a 
prévia aceitação da Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem motivo 
justificado, do caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao não 
pagamento por parte do Município de Leiria. 

Cláusula Quinta 

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de  Santa Catarina da Serra. 

Cláusula Sexta 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta 
entidade, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 

Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

Cláusula Oitava 

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

A Câmara, depois de analisar o processo em epígrafe  delibera por 
unanimidade aprová-lo nos termos da termos da alíne a b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

** 

PROIBIÇÃO DE VENDA DE CALÇADO NO MERCADO DE LEVANTE  

N.º 1723/04 Retirado 

** 
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APOIO Á FEDERCAÇA 

N.º 1724/04 Foi presente, pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 
Neusa Magalhães, uma comunicação da Federcaça – Federação de Caçadores do Centro 
com a ENT. 26506/04. 
Por ser uma Associação sem fins lucrativos, conhecida pela prestação de serviços 
relevantes para a região em geral e para o Concelho em particular e, por ser filiada na 
Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses, vem agora solicitar à Câmara 
Municipal, um apoio para a realização da final dos Campeonatos de Santo Humberto, no 
valor de €1.000,00 (mil euros). 
Trata-se de um evento de carácter nacional, em que estarão presentes todos os dirigentes 
de entidades públicas e privadas, ligados á actividade cinegética. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimi dade apoiar a 
Federcaça  - Federação de Caçadores do Centro, nos termos da alínea a) do n.º 4 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, no  valor de €1.000,00 (mil euros). 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

HOMENAGEM NACIONAL À MULHER DO EX-COMBATENTE – APRE SENTAÇÃO DE 
PROJECTO 

N.º 1725/04 Presente pelo Sr. Arq.º Nuno Vieira o projecto de Homenagem Nacional à 
Mulher do Ex-Combatente da sua autoria. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
CONCERTO DE ANO NOVO 

N.º 1726/04 Retirado. 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, a Câmara  delibera por unanimidade 
analisar ainda o seguinte assunto: 

VOTO DE PESAR 

N.º 1727/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar aos familia res do funcionário desta Câmara 
Municipal Augusto Ferreira Gomes, falecido no dia 2 5 do mês em curso,  tendo a 
Câmara  deliberado por unanimidade concordar. 
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ENCERRAMENTO 

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

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 29 de Novembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


