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Acta n.º 34 
Aos dezoito dias do mês de Outubro 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.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 

SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

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

** 
O Senhor Vereador, Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva, esteve  ausente da reunião 

por motivos devidamente justificados. 

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 11 de Outubro cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção 
final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

817/99  JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDª. 
1524/02 LUÍS CÂNDIDO 
1571/00 GESTOLIVA – IMOBILIÁRIA, S.A. 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO: 

INF.52/04 MONIZ & RIBEIRO, LDª. 

INF. 53/04 MANUEL DE OLIVEIRA E SILVA 

PONTO NÚMERO TRÊS  

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LICENCIAMENTO COMERCIAL: 

LIND. 24/04 JOAQUIM MARCELINO FERREIRA URBANO 

LIND. 25/04 BEATO & FILHOS, LDª. 

LIND. 26/04 USINAGE - MAQUINAÇÃO E PORTA MOLDES,LDª. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE VISTORIA: 

VIST. 24/04 DULCINIA VIEIRA FLORÊNCIO 

PONTO NÚMERO CINCO 

GENÉRICO 145/04 – CERTIFICADO DO CUMPRIMENTO DO REGIME JURÍDICO S/ 
POLUIÇÃO SONORA 

PONTO NÚMERO SEIS 

LOT. 9/97 VARANDAS DE VALE DE LOBOS - EMPREENDIMENTOS URBANÍSTICOS, 
LDª. 

LOT. 23/96 HABINEVES - CONSTRUÇÕES, LDª. 

LOT  9/03 LUÍS PEREIRA FAUSTINO 

LOT 10/03 LUÍS PEREIRA FAUSTINO 

LOT 24/03 DIAMANTINO CARVALHO HENRIQUES SECO 

PONTO NÚMERO SETE 

T - 112/2004 REQUALIFICAÇÃO DO CINE-TEATRO DE LEIRIA - INFORMAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
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T - 115/2004 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA MACEIRA - INFORMAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

PONTO NÚMERO OITO 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- VOTO DE PESAR 

PONTO NÚMERO DEZ 

.-  FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM EM 0,25% SOBRE 
CADA FACTURA EMITIDA PELAS EMPRESAS QUE OFERECEM REDES E 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO, 
EM LOCAL FIXO, PARA TODOS OS CLIENTES FINAIS DO REFERIDO 
MUNICÍPIO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - CLÁUDIO GABRIEL FERREIRA 
RAMUSGA (ENT. 10766/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JOSÉ SIMÕES PARATUDO  (ENT. 
1981/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - ROGÉRIO DA COSTA PRATAS 
(13294/04) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - A IMPÉRIO BONANÇA (10572/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - NATÁLIA LOURENÇO DOS 
SANTOS (38553/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - ACÁCIO FRANCISCO 
DOMINGUES (ENT. 38701/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - FILIPE REMI CALLEBAUT 
MENDES (ENT. 17545/03 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - PAULO RODRIGUES GOMES 
(ENT. 39920/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - RUI MANUEL PONTES PEREIRA 
( ENT. 35279/02) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - RAQUEL MARGARIDA JESUS 
FERREIRA SILVA (ENT. 8260/02) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - DIAMANTINO VIEIRA NARCISO 
(ENT. 29347/03) 

- ACIDENTE COM VIATURA CAMARÁRIA – (INT 10332/04) 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – DAVID INÊS 
FERNANDES (ENT. 29050/04) 
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- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – MÓNICA CORREIA 
DE SÁ E NUNO JORGE LEITE (ENT. 29049/04) 

- PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE 
EMPRESAS – PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – ANDREA MARTINA 
LEAL MENDES DUARTE (ENT. 29051/04) 

PONTO NÚMERO ONZE 

-  SUBSÍDIOS - ACÇÃO SOCIAL. 

PONTO NÚMERO DOZE 

-  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 28509/04) 

-  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENT. 28656/04) 

-  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO – RECEPÇÃO 
AO CALOIRO 2004 (ENT. 28432/04) 

PONTO NÚMERO TREZE 

-  TUM’ACANÉNICA – TUNA MISTA DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

-  JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

-  NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA APM – 5.º FÓRUM DE MATEMÁTICA – APOIO 

-  BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO SUPERIOR 

-  FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL – 10.ª EDIÇÃO 

-  2.º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA DE LEIRIA – APOIO 

-  TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 
2004/2005 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- PROTOCOLO COM A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

- PROJECTO DE PROTOCOLO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE 
TERRENO SITA NO CASAL DE SANTO ANTÓNIO 

-  BENEFICIAÇÃO DO LAVADOURO DA JUNTA DE FREGUESIA DA AZOIA 
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-    PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CEMITÉRIO DA AZOIA - 
TRABALHOS A MAIS 

- PROTOCOLO DE  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JUNTA DE FREGUESIA 
DA BOAVISTA 

-  APOIO À CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DA SISMARIA 

- APOIO RELATIVO AO REFORÇO DO PATRULHAMENTO NA PRAIA DO 
PEDRÓGÃO 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- COMEMORAÇÕES DOS TRINTA E CINCO ANOS DA INTERNET 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

-  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 1965/02, DE 02.11.04, E AO 
CONTRATO-PROGRAMA APROVADO POR DELIBERAÇÃO N.º 1966/02, DE 
02.11.04, E ALTERADO PELA DELIBERAÇÃO N.º 2456/03, DE 03.12.22 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MARRAZES 

- TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AMOR 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

- CEDÊNCIAS DO TEATRO MIGUEL FRANCO 

- CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO DEZANOVE 

-  APOIO AO GRUPO CORÁLIS 

-  APOIO AO GRUPO LEIRICANTA - ESPECTÁCULO NO TEATRO MIGUEL 
FRANCO 

-  SUBSÍDIOS AOS GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL 

- MARIONETAS 

-  REGULAMENTO DA CEDÊNCIA DO CASTELO 

** 

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

N.º 1433/04 O Sr. Adriano Gaspar , solicitou informação acerca de uma participação por 
ele subscrita e entregue na Autarquia, onde dava conta da existência de um tubo de plástico 
na Rua das Lapas, freguesia da Boavista, com cerca de 15 cm de diâmetro. O dito tubo 
passa por baixo do alcatrão, furando a via pública, onde se vê correr para a estrada água e 
esgotos caseiros. 
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O Sr. Vereador Eng. Fernando Carvalho , informou o Munícipe que ao tomar 
conhecimento do caso, os Serviços de Fiscalização dirigiram-se ao local e constataram que 
desse tubo apenas escorriam águas pluviais. 

Foi ainda contactada a Junta de Freguesia da Boavista sobre o assunto, sendo a 
informação prestada coincidente com a informação dos Serviços de Fiscalização. 

Para melhor esclarecimento, está já agendado para breve uma visita ao local, 
acompanhado pela Sr.ª Presidente, onde posteriormente será dado conhecimento ao Sr. 
Adriano Gaspar da situação. 

** 
N.º 1434/04 António Fernandes, pediu autorização para gravar a sua intervenção, 
gravação essa autorizada pela Sr.ª Presidente. 
 “A Senhora Presidente considera-me mentiroso? Não responde? É obvio que 
sabe muito bem que o não sou! “ disse iniciando a sua intervenção. 

Lamentou profundamente a votação colegial referente ao não apoio da Autarquia 
ao seu livro “O Grito da Alma”. 

Mostrando-se surpreendido com a votação da oposição nesta matéria, considera 
...”que as represálias ao Grito da Alma, leva-me a dizer que a Câmara “persona non grata” 
Crente por terem sido estas criticas (base da sua obra O Grito da Alma) que levaram à 
unanimidade da deliberação de não apoiar a sua publicação, considerou ainda todo o 
Executivo “doutorados em hebraico”, já que todos deram o “amen à incompetência e que 
são todos uns tachistas”! 

A Sr.ª Presidente , interrompeu o Sr. António Fernandes, chamando-lhe a 
atenção que para além do direito de exercer a sua cidadania, não poderia de forma alguma 
tratar mal o Executivo ali presente. Perante a sua insistência no assunto, em que afirmou 
que não se iria silenciar, a Senhora Presidente relembrou que como qualquer cidadão, 
também ele poderia recorrer a qualquer instância para manifestar o seu desagrado. 

A situação actual do Bairro O Gueto dos Nómadas foi outro assunto que 
mereceu muitas críticas por parte deste Munícipe, que considera a situação como uma 
violação à Constituição da República Portuguesa e à Carta dos Direitos Humanos dada as 
condições desumanas a que estão relegados, querendo saber o que a autarquia pretende 
ali fazer. 

Convidou todo o Executivo a passar uma semana neste bairro de forma  a sentir 
as carências ali existentes. 

A Sr.ª Presidente esclareceu que os assuntos são tratados em sede própria e 
não tinha que dar explicações a um munícipe.  

Mais disse, em relação à Rua Vale Verde, que há mais de 19 meses que vem 
alertando a Câmara e até à presente data sem resolução para ...”toda a calamidade da Rua 
Vale Verde que mais parece uma montanha russa, como podem ver nestas fotos. O que é 
que a Câmara vai fazer?” inquiriu. 

A sinalização rodoviária e a limpeza da rua, foram outros pontos apontados como 
sem solução até a data sem deixar contudo de fazer uma última crítica, critica esta dirigida 
ainda à comunicação social que considera dependente da Câmara. 

** 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001406(7) 

PROGRAMA POLIS 

N.º 1435/04 Pela Senhora Presidente, foi distribuído aos Senhores Vereadores um 
documento onde consta o conjunto de trabalhos com cobertura dos financiamentos do 
Programa Polis, que estão concluídos ou que irão estar concluídos até finais de 2005, bem 
como o resumo final com o valor do Plano Estratégico inicial, (€54.455.274,00) valor 
previsto no Plano e Orçamento de 2004 (€47.683.365,00) e o valor do financiamento 
aprovado (Acções supra) (€35.776.508,00). 

Começando por afirmar a sua total concordância com a criação deste Programa,  
a Sr.ª Presidente esclareceu que o valor do Plano Estratégico inicial foi alterado porque 
foram incluídas mais cidades (embora com programas mais pequenos) para além das 16 
cidades inicialmente seleccionadas. A cobertura financeira comunitária manteve-se, 
originando assim problemas de financiamento global do Programa Polis. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque,  teceu algumas críticas a todo este processo, 
nomeadamente no que diz respeito à falta de informação da Câmara, com a Senhora 
Presidente a se refugiar na afirmação de não ter conhecimento oficial. È uma posição 
inaceitável e incompreensível, por pertencer ao mesmo partido do Governo, com a 
existência de canais de comunicação oficiosos, e poder através deles, exprimir as 
preocupações devidas e defender os interesses de Leiria. Recordou que dos quatros planos 
de pormenor, só ainda dois vieram à discussão pública, e há muito tempo, o que denota 
bem os atrasos na sua elaboração. Não faz sentido algum a manutenção do relógio 
colocado no âmbito deste Programa, propondo mais uma vez a sua retirada. 

Por outro lado, não pode Leiria ser prejudicada nas suas verbas, quando 
algumas cidades do Polis ainda recentemente viram os seus financiamentos reforçados. 
Considera que o Estado deve assegurar aquilo a que se comprometeu, independentemente 
das pessoas ou partidos que o servem, com o Governo a ter a responsabilidade de 
encontrar as alternativas aos financiamentos de forma a honrar os seus compromissos. 

Considerou que a falta de informação pública sobre o Pólis de Leiria, quando já 
há alguns meses se assistia a declarações públicas dos diversos ministros desta tutela e até 
do anterior Presidente da CCDRC,, em que as obras do Pólis em projecto podem não 
avançar e até com o actual ministro José Luis Arnault a responsabilizar as autarquias pelo 
atraso no Polis. Afirmações que não mereceram qualquer reparo no que a Leiria diz 
respeito. 

Apesar dos atrasos e da sua responsabilidade, é importante assegurar que o 
Polis, aprovado nesta Câmara por unanimidade, não acarrete prejuízos para Leiria e que 
todas as obras não deixem de ser efectuadas, concluindo com o lamento por , mais uma 
vez, Leiria não ter sabido defender os seus interesses e ter que ser adiado este programa 
por mais alguns anos. 

A Senhora Presidente  esclareceu que dos €47.683.365,00, €35,776.508,00 
estão garantidos. Há assim €11.906.857,00 cujo financiamento não está ainda garantido, 
mas poderá vir a ser incluído no III QCA através da Reserva de Eficiência ou 
Reprogramação, ou, na pior da hipóteses, passar para o IV QCA..  

Quanto aos Planos de Pormenor, (4) esclareceu que Leiria cumpriu todos os 
prazos definidos para a apresentação dos Planos de Pormenor, mas o principal entrave tem 
sido a carga burocrática até que sejam aprovados em definitivo pela comissão local de 
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acompanhamento, que é constituída por várias entidades. Acrescentou ainda que foi 
previsto pelo Ministro José Socrates esta dificuldade, relativamente aos Planos de 
Pormenor, tentando ultrapassar algumas burocracias, mas teve de abdicar do “facilitismo” 
proposto  por exigência da Assembleia da República. 

O Sr. Vereador Dr. Gonçalo Lopes  interveio nesta questão, começando por 
afirmar que a autarquia nunca assumia a sua responsabilidade, refugiando-se no discurso 
da “pesada herança”. 

Considera que foi a autarquia que nunca cumpriu com o calendário, que atrasou 
sempre o início das obras e que gostaria de saber qual é o grau de execução financeira 
deste Programa. 

Considerou ainda de “passiva” e de “caracol” a atitude da Câmara face à 
execução do Programa. 

A Senhora Presidente  esclareceu que, tal como referiu no início da sua 
intervenção, o problema residiu na inclusão de mais cidades no Programa após a selecção 
das 16 cidades contempladas por parte do Poder Central de então, sem reforço de verbas. 

Leiria não se sente defraudada, face às expectativas do Programa Polis, porque 
há verbas que ainda poderão vir através da Reserva de Eficiência. 

O relógio fixado para o final das obras tem que ser atrasado, não por incúria mas 
devido ao Euro 2004 que obrigou à paragem de obras no sentido de as cidades 
intervenientes não parecerem “um estaleiro”. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos  considerou que o Programa Polis 
tem-se vindo a revelar uma questão delicada. Seria importante que o Município e a 
Sociedade Leiria Polis explicassem o que aconteceu e o que se vai fazer ou deixar de fazer. 

“As pessoas merecem respostas mais directas” concluiu. 

A Sr.ª Vereadora Eng.º Isabel Gonçalves, considerou que algumas obras 
inicialmente previstas (caso do túnel), não se poderão fazer de todo, e que justificam o 
diferencial em €7 milhões. Agora e relativamente aos constrangimentos dos Planos de 
Pormenor, é um assunto que poderá voltar a ser debatido na Assembleia da República. 
Agora a questão é não serem postos em causa esses projectos que dependem de 
discussão pública e aprovação, serem aprovados durante o III QCA e não transitarem para 
o IV QCA. 

** 

N.º 1436/04 A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos , disse ter tomado 
conhecimento que haveria duas famílias a viver numa fábrica abandonada na Cruz da Areia. 

A Senhora Presidente  informou que a Divisão de Acção Social já está a 
acompanhar o problema. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1437/04 PROCº N.º 817/99 - (fl. - 119) 
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De JOÃO BATISTA DOS SANTOS, LDª., com sede em Santo Antão - Batalha, 
acompanhado de elementos acerca da proposta de indeferimento efectuada nos termos do 
CPA, e referente ao projecto de arquitectura de um edifício multifamiliar com demolição das 
construções existentes, a levar a efeito em Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nta o parecer 
favorável emitido pelo Gabinete do Plano de Pormeno r de Leiria Norte, considerando 
que os elementos apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiveram na 
origem da proposta de indeferimento, e concordando com a informação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 14/10/04, fac e ao disposto no art.º 41.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura 
do edifício multifamiliar acima referido e autoriza r a demolição das construções 
existentes, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, nos termos do previsto na legislação aplicável em vigor, relativamente 
aos elementos agora apresentados, devendo referir o  cumprimento do disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º apresentar estimativa de custo actualizada face  ao previsto no 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, e cons iderando os trabalhos de 
arranjos exteriores propostos; 

3.º reformular o projecto de modo a garantir o cump rimento do disposto 
no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segur ança contra incêndios), no que se 
refere a: 

3.1 n.º 2 do art.º13.º (relativamente à distância a  percorrer entre a porta de 
saída das habitações e a totalidade dos compartimen tos das mesmas); 

3.2 art.ºs 22.º e 47.º (relativamente à disponibili dade de água e meios de 
extinção de incêndios); 

3.3 art.º 35.º (ventilação permanente dos caminhos de evacuação, devendo 
indicar as respectivas entradas e saídas de ar nos alçados); 

3.4 a largura entre o beirado e a platibanda sendo caminho de evacuação, 
deverá permitir a circulação de pessoas; 

4.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: 

4.1 Capítulo IV, art.ºs 16.º a 20.º (relativamente ao controlo de fumo nas 
escadas e câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmara corta fogo, 
saída para o exterior do parque e sinalização de se gurança); 

4.2 de acordo com o previsto no art.º 19.º deverá p rever a instalação de 
porta PC 30, no piso de rés do chão junto ao acesso  às escadas da cave, devendo a 
mesma abrir no sentido da saída;  

5.º o proposto não poderá interferir com os espaços  verdes do loteamento 
confinante (lado Nascente), devendo os acessos de v iaturas à área de 
estacionamento proposta do lado Norte e garagem na cave, ser efectuada através de 
material permeável (grelhas de enrelvamento); 

6.º apresentar planta de implantação com a área de espaço verde 
devidamente assinalada junto ao arruamento, bem com o reformular o projecto de 
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arranjos exteriores apresentado, tendo em conta igu almente os estacionamentos 
propostos do lado Norte; 

7.º a cedência ao domínio público do espaço na envo lvente do edifício, 
deverá ser de acordo com o parecer emitido pelo Gab inete do Plano de Pormenor 
acima referido; 

7.1 prever a cedência igualmente ao domínio público  do espaço junto ao 
arruamento, destinado a passeio (lado Nascente); 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo: 
8.1-projecto electromecânico de elevadores; 
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 €8.000,00  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;” 

10.º previamente à emissão da licença de utilização  deverá: 
10.1 apresentar certidão da Conservatória rectifica da face ao acima 

indicado, relativamente às áreas da parcela a ceder  ao domínio público; 
10.2 executar as infra-estruturas nos espaços a ced er ao domínio público, 

destinados a arruamento e áreas ajardinadas; 
10.3 os trabalhos acima indicados deverão ser acomp anhados pelos 

Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (DOM) e Departamento de Ambiente e 
Serviços Urbanos. 

** 

N.º 1438/04 PROCº N.º 1524/02 - (fl. - 97) 

De LUÍS CÂNDIDO, residente na Rua do Barro da Ponte, n.º 490 – Caxieira, 
freguesia de Santa Eufémia, 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 um edifício 
habitacional e muros de vedação, a levar a efeito na Rua dos Vasos – Cruz da Areia, 
freguesia de Leiria. 

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 14/10/04, 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 arq uitectura do edifício e muros 
acima referidos, condicionado ao seguinte: 
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1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara o alinhamento do 
arruamento, execução de passeio e estacionamentos, por forma a prever: 

1.1 aumento da curva de concordância entre a Rua da  Malaposta e a Rua 
dos Vasos (raio 5.80m); 

1.2 passeio no lado Poente com 1.80m de largura; 
1.3 o alinhamento da Rua dos Vasos, de modo a que a  berma seja paralela 

à do lado oposto, garantindo a continuação da largu ra do arruamento existente; 
1.4 lugares de estacionamento com 5.0m x 2.0m; 
1.5 passeio do lado Norte (Rua dos Vasos) com 2.0m de largura; 
1.6 passeio entre os lugares de estacionamento e mu ros com 1.80m de 

largura; 
1.7 o muro no lado Norte junto aos lugares de estac ionamento deverá ser 

recto até à curva de concordância com o muro do lad o Poente, devendo o espaço 
junto ao gaveto no lado Norte destinar-se a dois co ntentores de resíduos sólidos, 
prevendo ainda as respectivas gares no passeio junt o ao muro; 

2.º apresentar pedido de certidão de cedências, aco mpanhado por planta 
de implantação com indicação e quantificação do esp aço cedido; 

3.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
quanto ás áreas cedidas, bem como a anexação de tod as matrizes de modo a 
constituir um único prédio; 

4.º apresentar planta de implantação rectificada re lativamente ao acima 
indicado, devendo ainda o muro da parcela confinant e estar correctamente 
representado, nomeadamente no que se refere ao afas tamento ao eixo do 
arruamento; 

5.º apresentar elementos gráficos rectificativos po r forma a prever a 
redução da volumetria da cobertura ao mínimo indisp ensável, por motivos de 
enquadramento; 

6.º apresentar alçado principal rectificado, relati vamente à indicação do 
portão no piso da cave da fracção A e alçado poster ior rectificado relativamente à 
representação da garagem da mesma fracção, tendo em  conta o indicado no piso da 
cave; 

7.º apresentar elementos gráficos dos muros rectifi cados, tendo em conta 
o acima indicado; 

8.º apresentar alçado do muro Poente com indicação da volumetria da 
edificação pretendida, incluindo a garagem da fracç ão A; 

9.º apresentar elementos gráficos esclarecedores qu anto ao cumprimento 
do disposto no art.º 1360º do Código Civil, relativ amente ao terraço da fracção A, no 
lado Sul; 

10.º as rampa de acesso às garagens não poderão int erferir com os 
passeios; 

11.º garantir o cumprimento do art.º 22.º do Decret o-Lei n.º 64/90, de 21 de 
Fevereiro, relativamente ao fornecimento de água pa ra extinção de incêndios; 

12.º apresentar duas colecções de elementos rectifi cados relativos ao 
projecto de arquitectura; 

13.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de es pecialidades; 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001411(12) 

14.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €8.000,00  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;” 

15.º previamente à emissão da autorização de utiliz ação 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, a 
pavimentação do estacionamento e alinhamento do arr uamento, assim como 
assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo ainda 
garantir o reposicionamento do poste junto aos luga res de estacionamento. 

** 

N.º 1439/04 PROCº N.º 1571/00 - (fl. - 2168) 

De GESTOLIVA-IMOBILIÁRIA, S.A., com sede em Santo Antão, Apartado 8 - 
Batalha, referente ao pedido de licença para alteração do posto de transformação, a levar a 
efeito junto do conjunto de edifícios situados em Cruz da Areia, freguesia de Leiria  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/10/04, 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 
alterações do posto de transformação acima referido , condicionado ao seguinte: 

1.º garantir a acessibilidade ao espaço inserido na  Zona de Equipamento a 
partir da Rua Francisco Pereira da Silva com o míni mo de 2.00m, e de acordo com o 
indicado no ponto n.º 9.1 da deliberação de Câmara de 07/03/01, devendo o referido 
espaço ser cedido ao domínio público; 

1.1 apresentar certidão da Conservatória rectificad a em relação aos 
referidos espaços a ceder ao domínio público (na fr ente da propriedade, zona de 
equipamento do lado Sul/Nascente e acesso ao mesmo do lado Norte/Nascente), bem 
como indicação em planta à escala 1/200 dos mesmos;  

2.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, estimativa de custo e calendarização,  referentes ao projecto de 
alterações agora apresentado; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, 
relativamente à construção agora proposta. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1440/04 INF. N.º 52/04 - (fl. - 34) 
De MONIZ & RIBEIRO, LDª., com sede na Rua das Portelinhas, n.º 5 – Loureira, 

freguesia de Santa Catarina da Serra, referente ao pedido de informação prévia sobre a 
viabilidade de construção de um edifício misto, a levar a efeito na Rua das Flores - S. 
Romão, freguesia de Pousos. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 14/10/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Relativamente ao presente pedido de viabilidade e analisado o mesmo ao 
abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º não se considera aceitável a pretensão sob o ponto de vista urbanístico, 
dado que a volumetria do proposto não se enquadra no local face à das construções 
existentes na envolvente, que são de altura inferior; 

2.º não é aceitável o pretendido face aos índices urbanísticos propostos, dado 
que nos termos do Regulamento do Plano Director Municipal o local se insere em Área 
Habitacional ou Residencial de Média Densidade, sujeita a Plano de Pormenor; 

2.1 nos termos do previsto no n.º 2 do art.º 94.º com remissão ao n.º 2 do art.º 
93.º do referido regulamento, o índice bruto a aplicar é de 0,45 sendo o mesmo excessivo 
face á área da propriedade indicada; 

3.º não cumpre ainda com o n.º 3 do art.º 67.º do Regulamento do PDM, 
relativamente aos espaços que se torna obrigatório ceder, destinados a estacionamento 
junto à via pública, dado que os mesmos são propostos no interior da parcela; 

4.º não é claro se pretende ou não criar um arruamento de ligação entre os 
arruamentos actualmente existentes do lado Norte (Rua Coronel Pereira Pascoal) e Sul 
(Rua das Flores), face às características do traçado viário que apresenta, dado que o 
mesmo se propõe na continuidade de uma via igualmente proposta para a parcela 
adjacente; 

4.1 o pedido deverá enquadrar-se em operação urbanística adequada, no caso 
de pretender a criação de arruamento público, de acordo com o previsto no regime de 
licenciamento acima referido – viabilidade de loteamento; 

4.2 não se considera aceitável uma eventual zona de circulação viária na 
continuidade de prédios distintos e de cariz privado; 

5.º a pretensão não cumpre com o disposto no §2.º do art.º 62.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente ao logradouro. 

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 e n.ºs 4 e 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”. 

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 sua pretensão. 

** 

N.º 1441/04 INF. N.º 53/04 - (fl. - 36) 

De MANUEL DE OLIVEIRA E SILVA, residente na Rua Professor Abílio Alves 
de Brito, n.º 30, freguesia de Pousos, referente ao pedido de informação prévia sobre a 
viabilidade de construção de um edifício misto, a levar a efeito numa parcela de terreno a 
destacar de uma propriedade situada na Rua Coronel Pereira Pascoal - S. Romão, 
freguesia de Pousos. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 14/10/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Relativamente ao presente pedido de viabilidade e analisado o mesmo ao 
abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º não se considera aceitável a pretensão sob o ponto de vista urbanístico, 
dado que a volumetria do proposto não se enquadra no local face à das construções 
existentes na envolvente, que são de altura inferior; 

2.º não é aceitável o pretendido face aos índices urbanísticos propostos, dado 
que nos termos do Regulamento do Plano Director Municipal o local se insere em Área 
Habitacional ou Residencial de Média Densidade, sujeita a Plano de Pormenor; 

2.1 nos termos do previsto no n.º 2 do art.º 94.º com remissão ao n.º 2 do art.º 
93.º do referido regulamento, o índice bruto a aplicar é de 0,45 sendo o mesmo excessivo 
face á área da propriedade indicada; 

3.º não cumpre ainda com o n.º 3 do art.º 67.º do Regulamento do PDM, 
relativamente aos espaços que se torna obrigatório ceder, destinados a estacionamento 
junto à via pública, dado que os mesmos são propostos no interior da parcela; 

4.º não é claro se pretende ou não criar um arruamento de ligação entre os 
arruamentos actualmente existentes do lado Norte (Rua Coronel Pereira Pascoal) e Sul 
(Rua das Flores), face às características do traçado viário que apresenta, dado que o 
mesmo se propõe na continuidade de uma via igualmente proposta para a parcela 
adjacente; 

4.1 o pedido deverá enquadrar-se em operação urbanística adequada, no caso 
de pretender a criação de arruamento público, de acordo com o previsto no regime de 
licenciamento acima referido – viabilidade de loteamento; 

4.2 não se considera aceitável uma eventual zona de circulação viária na 
continuidade de prédios distintos e de cariz privado; 

5.º a pretensão não cumpre com o disposto no §2.º do art.º 62.º do 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, relativamente aos logradouros. 

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 e n.ºs 4 e 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”. 

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 sua pretensão. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS  

N.º 1442/04 LIND. N.º 24/04 - (fl. - 16) 

De JOAQUIM MARCELINO FERREIRA URBANO, residente na Rua do Pinhal 
Manso, n.º 80 – Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa, acompanhado de um ofício do 
Ministério da Economia – Direcção Regional do Centro, referente ao pedido de nomeação 
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de um representante legal por forma a integrar o grupo de trabalho ao abrigo do art.º 24.º do 
Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial (RELAI), aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/10/04, delibera por 
unanimidade nomear para integrar o Grupo de Trabalh o acima referido, o Sr. Eng.º 
João Carlos Mendes Pinto, Chefe da 2.ª Divisão de O bras Particulares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1443/04 LIND. N.º 25/04 - (fl. - 77) 

De BEATO & FILHOS, LDª., com sede em Ponte das Mestras, freguesia de 
Leiria, acompanhado de um ofício do Ministério da Economia – Direcção Regional do 
Centro, referente ao pedido de nomeação de um representante legal por forma a integrar o 
grupo de trabalho ao abrigo do art.º 24.º do Regulamento do Licenciamento da Actividade 
Industrial (RELAI), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/10/04, delibera por 
unanimidade nomear para integrar o Grupo de Trabalh o acima referido, o Sr. Arqt.º 
Paulo António Sousa Ramos, Chefe da 1.ª Divisão de Obras Particulares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
N.º 1444/04 LIND. N.º 26/04 - (fl. - 28) 

De USINAGE - MAQUINAÇÃO E PORTA MOLDES, LDª., com sede na Estrada 
Nacional 356 – Vale Salgueiro, freguesia de Maceira, acompanhado de um ofício do 
Ministério da Economia – Direcção Regional do Centro, referente ao pedido de nomeação 
de um representante legal por forma a integrar o grupo de trabalho ao abrigo do art.º 24.º do 
Regulamento do Licenciamento da Actividade Industrial (RELAI), aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  14/10/04, delibera por 
unanimidade nomear para integrar o Grupo de Trabalh o acima referido, o Sr. Eng.º 
João Carlos Mendes Pinto, Chefe da 2.ª Divisão de O bras Particulares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 1445/04 VIST. N.º 24/04 - (fl. - 7) 

De DULCINIA VIEIRA FLORÊNCIO, residente no Bairro Agostinho – Travessa 
do Horto – r/c esq.º - Arrabalde D’ Aquém, freguesia de Leiria, referente à vistoria para 
efeitos de beneficiação higiénica da moradia onde reside e, situada no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 08/09/04, delibera por una nimidade o seguinte: 

1.º ratificar ao abrigo do disposto no n.º 3 do art .º 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 d e Janeiro, o despacho de 23/08/04, 
proferido pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carva lho, e o qual ordenou a 
realização da vistoria nos termos do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para efeitos do 
previsto no art.º 89.º do mesmo diploma legal, conj ugado com a alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, altera da pela Lei n.º 5A/02, de 11 de 
Janeiro; 

2.º notificar o proprietário do imóvel, face ao dis posto no Regulamento do 
Arrendamento Urbano, n.ºs 2 e 3 do art.º 89.º do De creto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alínea c) do n.º 5 do 
art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, al terada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de 
Janeiro, para no prazo de 45 dias, proceder à execu ção das obras de conservação 
necessárias à correcção das deficiências apontadas no Auto de Vistoria n.º 205/04, do 
qual deverá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, dispensar com base na alínea a) do n .º 1 do art.º 103.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a audiência prévia do interessado, por se 
considerar urgente a decisão tomada. 

Delibera ainda, dar conhecimento da decisão tomada e do conteúdo do 
Auto de Vistoria à inquilina. 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

GENÉRICO N.º 145/04 - (fl. - 2) 
CERTIFICADO DO CUMPRIMENTO DO REGIME JURÍDICO S/ POLUIÇÃO SONORA  

N.º 1446/04 Presente o FAX da Associação Nacional de Municípios Portugueses, dando 
resposta às questões colocadas pela Câmara Municipal através do ofício n.º 6856, de 
26/07/04, nomeadamente esclarecendo da necessidade da apresentação do certificado do 
cumprimento do Regime Jurídico sobre Poluição Sonora, previamente à emissão das 
licenças ou autorizações das edificações. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos esclareci mentos prestados 
pela Associação Nacional de Municípios Portugueses,  bem como do despacho do 
Senhor Vereador de 12/10/04, que sobre eles recaiu,  no sentido da sua aplicação, com 
o qual concorda. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001416(17) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001417(18) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001418(19) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001419(20) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001420(21) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001421(22) 



 

CMLeiria/ Acta n.º 34 de 2004.10.18 

.0001422(23) 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

N.º 1447/04 PROC.º LOT. N. º 9/97 

De Varandas de Vale de Lobos -. Empreendimentos Urbaní sticos, Ldª., com 
sede na Rua João Infante, lote 3, r/c A - Cascais, acompanhado de um requerimento datado 
de 10-08-2004 a solicitar a recepção provisória das infra-estruturas e o cancelamento da 
hipoteca dos lotes 33 e 35, mantendo-se a hipoteca do lote 34, referente ao loteamento sito 
em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais em 1 3/09/04 e pela Divisão de 
Espaços Verdes em 01/09/2004, delibera por unanimid ade autorizar a recepção 
provisória das infra-estruturas do loteamento, com excepção dos arranjos exteriores 
que são apenas recebidos parcialmente e o cancelame nto da hipoteca dos lotes 33 e 
35, mantendo-se a hipoteca do lote 34 que ficará ca tiva até à recepção definitiva das 
infra-estruturas que a mesma cauciona, devendo para  o efeito ser elaborado o 
respectivo auto de recepção. 

** 

N.º 1448/04 PROC.º LOT. N. º 23/96 - (fl. 367) 

De Habineves – Construções, Ldª., com sede na Av. 11 de Julho, 759 - Memória, 
acompanhado de um requerimento datado de 22-06-2004 a solicitar a recepção definitiva 
das infra-estruturas e o cancelamento da parte restante das garantias bancárias, referente 
ao loteamento sito em Vale Grande, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 12/10/2004 de libera por unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante das garantias bancárias n.º 0343. 000017.388.0019, n.º 
0343.000018.188.0019, n.º0343.000020.388.0019 emiti das pela Caixa Geral de 
Depósitos S-.A. em 23/04/1999, devendo para o efeit o ser elaborado o respectivo auto 
de recepção. 

** 

N.º 1449/04 PROC.º LOT. N. º 9/03 (fl.79) 
Retirado. 
O presente loteamento tem uma solução conjunta e consertada com o 

loteamento n.º 10/03, face ao arruamento comum proposto e da decorrente necessidade de 
rentabilização das infra-estruturas. 

** 
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N.º 1450/04 PROC.º LOT. N. º 10/03 (fl.79) 

Retirado 

** 

N.º 1451/04 PROC.º LOT. N. º 24/03 (fl.79) 

Retirado. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

T - 112/2004 - REQUALIFICAÇÃO DO CINE-TEATRO DE LEI RIA. - INFORMAÇÃO 
PARA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 
N.º 1452/04 Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais propondo 
a aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos da obra em epígrafe, com 
vista à abertura de um concurso público, nos termos do n.º 2 do art.º 47º e n.º 1 do art. º 48 
do Decreto Lei n.º 59/99 de 02 de Março, no valor estimado de €2.702.487,23. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais, delibera por unan imidade aprovar o respectivo 
Programa de Concurso e Caderno de Encargos e mandar  abrir um concurso público 
nos termos do n.º 2 do art.º 47º e n.º 1 do art. º 48 do Decreto Lei n.º 59/99 de 02 de 
Março, no valor estimado de €2.702.487,23. 

** 

T - 115/2004 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA MACEIRA. - INFORMAÇÃO PARA 
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO. 

N.º 1453/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1454/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 15 de Outubro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.808.782,10, sendo de Operações 
Orçamentais €4.181.759,28 e de Operações de Tesouraria €627.022,82. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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PAGAMENTOS 
N.º 1455/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 10 a 15 de Outubro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 7635, 7797, 8116 a 8131, 8142, 8143, 8146, 8305, 8362, 8363, 
8369 a 8372, 8376, 8377, 8382, 8384 a 8386, 8395 a 8397, 8400 a 8402, 8434, 8441, 8442, 
às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 478 a 514, e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 6239, 7518, 7544, 7827, 7838, 7879, 7882, 7884, 7909 a 7912, 7915, 7916, 
7920, 7923, 7926 a 7931, 7941, 7944, 7946, 7947, 7955 a 7957, 7963, 7978, 7980, 7997 a 
8000, 8002, 8003, 8011, 8017 a 8025, 8033, 8041, 8043, 8058 a , 8060, 8064 a 8067, 8077, 
8080, 8081, 8083, 8085, 8086 a 8088, 8090, 8092, 8098, 8099, 8101 a 8111, 8113, 8136 a 
8139, 8151, 8197, 8202, 8211, 8225, 8252, 8254, 8256 a 8258, 8260, 8262, 8267, 8295, 
8359, 8389, 8392 a 8394, 8403, 8404, 8406, 8407 a 8416, 8418 a 8422, 8424, 8429 a 8431, 
8433, 8435, 8439, 8443, 8444 no valor total de  €599.224,19. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

VOTO DE PESAR 

N.º 1456/04  Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um  voto de profundo pesar, ao funcio nário desta Câmara Municipal, 
Nuno Álvaro Sapateiro Fernandes, pelo falecimento d e seu pai, tendo a Câmara  
deliberado por unanimidade concordar. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

FIXAÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM E M 0,25% SOBRE 
CADA FACTURA EMITIDA PELAS EMPRESAS QUE OFERECEM RE DES E SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO,  EM LOCAL FIXO, 
PARA TODOS OS CLIENTES FINAIS DO REFERIDO MUNICÍPIO  

N.º 1457/04 Retirado 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - CLÁUDIO GABRI EL FERREIRA 
RAMUSGA (ENT. 10766/03)  

N.º 1458/04 Cláudio Gabriel Ferreira Ramusga, residente na Rua da Ribeira, n.º 61, 
Campo Amarelo, Pousos, Leiria, veio, por intermédio do seu Advogado, Dr. Domingos Dias 
Baptista, requerer à Câmara o pagamento de €8.020, 56, relativo a danos sofridos na sua 
viatura na E.M. do Azabujo, quando, “ao passar pelo troço de estrada que se situa entre o 
Centro Internacional de Ténis e os Estaleiros de Betão (que lhe ficam em frente), bateu com 
o cárter numa lomba – antecedida de uma depressão provocadas pela passagem de 
camiões que saem e entram no estaleiros, carregados, e provocando a ondulação do 
pavimento – partindo-o e derramando o óleo”. 
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Juntou estimativa do custo de reparação, no montante de €8.020,56, 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, 
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. 

Ora, o requerente não alega, nem prova que o Município tenha praticado, por acção ou 
omissão, qualquer facto ilícito, mormente por ter infringido qualquer normal legal ou 
regulamentar, ou um qualquer princípio geral ou, ainda, as regras de ordem técnica e de 
prudência comum a que se reporta o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 48051, de 21-11-67. Não 
havendo, ou não se provando, a ilicitude, não há responsabilização civil extracontratual do 
Município. 
Do mesmo modo, o requerente não atribui ao Município uma culpa efectiva pelo acidente, 
antes reconhece que os danos no pavimento foram provocados pela ”passagem de camiões 
que saem e entram no estaleiro, carregados, e provocando a ondulação do pavimento”.   
A culpa, dolo ou negligência, considerada apenas para o caso, em sentido estrito, confina-
se na falta de diligência e zelo a que os órgãos e agentes estão obrigados em razão do 
cargo exercido e afere-se pelo padrão de diligência típica do homem médio, em concreto, 
nas circunstâncias do caso, conforme dispõem os artigos 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99 e 4.º, 
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 48051. Neste particular, limita-se a dizer, sem disso ter feito prova, 
que a Câmara nada tem feito para obviar aos inconvenientes derivados da estrada não 
parecer estar preparada para suportar pressões tão significativas. 
Afastada a culpa efectiva, continua a recair sobre o Município a presunção legal vertida no 
artigo 493.º, n.º 1, do Código Civil, segundo o qual quem tiver em seu poder coisa móvel ou 
imóvel, com o dever de a vigiar, responde pelos danos que a coisa causar. Tal presunção 
pode ser ilidida caso prove que nenhuma culpa houve da sua parte ou que os danos se 
teriam igualmente produzido ainda que não houvesse culpa sua. 

Acontece, porém, que, no caso vertente, há, também, culpa do lesado, porquanto, sendo do 
seu conhecimento a existência do abaulamento no pavimento, pelo menos no lado direito da 
via, circulava a 50 km/hora, não tendo moderado e regulado a sua velocidade de acordo 
com o estado do pavimento. 
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Com efeito, ouvido no âmbito da instrução do presente procedimento, declarou: «não 
costuma passar por ali muitas vezes mas é do seu conhecimento que naquele local a via se 
encontra danificada pela passagem frequente de veículos de grande porte, provocando do 
lado direito da via à saída do referido estaleiro um abaulamento no pavimento. O cimento 
que citou estava a toda a largura da via pelo que ainda acentuava mais a altura do desnível. 
Embora quando passasse tivesse sempre tendência a desviar-se ligeiramente para a 
esquerda, não adiantou nesse dia por causa do cimento derramado no local...». 
Se o requerente lesado tinha conhecimento do abaulamento e lomba existentes na via, 
podia e devia ter previsto o acidente, abrandando e regulando a velocidade adequada a 
ultrapassar aqueles obstáculos em segurança. Não nos parece que a velocidade de 50 
kms/hora fosse adequada a tal. 
Verifica-se, pois, que o requerente lesado, com a sua conduta negligente, contribuiu para a 
produção e agravamento dos danos que a sua viatura sofreu. 
Assim, nos termos do disposto no artigo 570.º, n.º 2, do Código Civil, tendo em conta que, 
no caso concreto, a responsabilidade do Município se baseia numa simples presunção de 
culpa, a culpa do requerente lesado exclui o dever de indemnizar. 
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. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JOSÉ SIMÕES P ARATUDO  (ENT. 
1981/04) 

N.º 1459/04  José Simões Paratudo, residente na Rua da Moura, bloco 8, 1.º Dtº, Vale 
Sepal, Pousos, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no dia 19 
de Janeiro de 2004, pelas 16,00 horas, na rua onde reside, a qual embateu numa tampa de 
águas pluviais que não tinha o aro em ferro à sua volta.   

Juntou Estimativa dos danos no montante de €59,50. 

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, 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; 

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 tampa de águas pluviais é do Município de Leiria, cabendo-lhe, por isso, o dever de a 
vigiar e conservar. 
Os serviços municipais respectivos confirmam “a existência de uma caixa de esgoto pluvial 
em frente ao lote n.º 7, no entanto não há vestígios de embate de viatura na referida caixa”. 
No seu pedido, apresentado nesta Câmara em 19 de Janeiro de 2004 e registado no 
mesmo dia, o requerente solicita a reparação da “tampa de esgoto (águas pluviais) sita na 
Rua da Moura, em frente ao bloco 7, Pousos, pois há cerca de 4 dias danificou a jante do 
seu automóvel”.  Significa isto que o requerente, quando apresentou o pedido – 19 de 
Janeiro de 2004 -, não especificou o dia exacto do acidente, deduzindo-se que o mesma 
tenha ocorrido no dia 15, isto é, quatro dias antes. 
No entanto, ouvido em 5 de Fevereiro de 2004, no âmbito da instrução do presente 
procedimento, o requerente declarou que o acidente ocorreu no dia 19 de Janeiro, pelas 
16,00 horas.  
Perante estas divergências, suscitadas pela mesma pessoa, não é possível provar se e 
quando o Município praticou um facto ilícito, ainda que por omissão, e agiu culpa, do qual 
tenha de ser responsabilizado. Do mesmo modo, também, não é possível estabelecer o 
nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano, pressuposto indispensável à 
responsabilidade civil extracontratual da autarquia. 
Nestes termos, propõe-se o indeferimento do pedido e a notificação do requerente para, no 
âmbito da audiência prévia, se pronunciar sobre o sentido provável da deliberação. 

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 - ROGÉRIO DA CO STA PRATAS 
(ENT.13294/04) 

N.º 1460/04 Rogério da Costa Pratas, residente na Rua da Capela, n.º 38, Magagia, Santa 
Catarina da Serra, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no dia 
24 de Abril de 2004, pelas 04h00, na Estrada Leiria-Soutocico, logo a seguir ao zambujo, 
que embateu numa falha de pavimento. 

Apresentou factura Pro-forma no montante de €145,30. 
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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). 

Os serviços municipais confirmam a falha de alcatrão junto à berma, a qual já foi 
reparada. 

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 a falha de alcatrão existentes na via, prevenindo desse 
modo a ocorrência de acidentes. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que a Câmara 
Municipal o indemnize pelo valor  de €145,30 (cento e quarenta e cinco Euros e trinta 
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 €145 ,30 (cento e quarenta e cinco 
Euros e trinta cêntimos), correspondente aos danos sofridos na sua viatura.  

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - A IMPÉRIO BON ANÇA (ENT.10572/03) 

N.º 1461/04 A Império Bonança veio requerer o reembolso das verbas que despenderam 
com a regularização dos danos resultantes de acidente de viação em que foi interveniente 
uma viatura do seu segurado, no montante de €731,79. 

De acordo com o pedido, a condutora da viatura circulava em sentido 
ascendente na Rua dos Olivais, em Pinheiros, Leiria, quando a determinada altura efectuou 
uma manobra de inversão de marcha, passando a circular em sentido contrário sem saber, 
uma vez que o início da referida via estava apenas sinalizado com o sinal de trânsito C3b 
(trânsito proibido a veículos pesados), tendo acabado por embater noutro veículo que 
circulava em sentido oposto ao seu. 

Na descrição do acidente feita à PSP e junta à participação desta entidade,  a 
condutora declara que se deparou de frente com uma carrinha de caixa aberta cujo 
condutor, estando ambos parados, a informou que circulava em sentido proibido. Estando 
ela parada, foi a carrinha que ao passar bateu na traseira do seu veículo. 

No âmbito de instrução do procedimento, com vista ao esclarecimento da 
verdade e apuramento dos factos, por duas vezes, através da requerente Império Bonança, 
foi a condutora convocada para vir prestar declarações, o que não aconteceu, nem foi 
apresentada qualquer justificação. 

Nestas circunstâncias, não é possível concluir pela prova dos factos 
apresentados, nomeadamente o nexo causal entre a omissão apontada ao Município (falta 
de sinalização) e os danos provocados. 

Com efeito, o artigo 563.º do Código Civil, consagra a teoria da causalidade 
adequada, devendo adoptar-se a sua formulação negativa correspondente aos 
ensinamentos de Ennecerus-Lehmann, segundo a qual a condição deixará de ser causa do 
dano sempre que seja de todo indiferente para a produção do dano e só se tenha tornado 
condição dele, em virtude de outras circunstâncias extraordinárias. 

Ora, das duas uma: ou a largura do arruamento não é suficiente de modo a 
permitir a passagem de uma veículo por outro e, nesse caso, deveria um deles ter recuado 
para um local que permitisse efectuar essa manobra, ou a largura era suficiente mas, por 
imperícia do condutor, bateu no veículo. Seja como for, o acidente em causa foi provocado 
exclusivamente por acção do ou dos condutores e não pela falta de sinalização, uma vez 
que a condutora do veículo segurado na Império Bonança sempre o poderia ter recuado até 
à zona de terra batida, local onde alega ter feito a inversão de marcha, prevenindo, desse 
modo, o acidente. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja indeferido, devendo, 
no entanto, a mesma ser ouvida, no âmbito da audiência prévia, quanto ao provável sentido 
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 
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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 - NATÁLIA LOURE NÇO DOS SANTOS 
(ENT.38553/03) 

N.º 1462/04 Natália Lourenço dos Santos, residente na Estrada de Porto Mós, 41, lugar de 
S.Jorge, Calvaria de Cima, Porto de Mós, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos 
na sua viatura, no dia 4 de Dezembro de 2003, pelas 19,30 horas, no Parque de 
Estacionamento do ISLA, por ter batido numa árvore devido à falta de iluminação. 

Apresentou dois Orçamentos, um no montante de €592,38 e outro no montante 
de €613,94. 

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. 

 Segundo a requerente, o acidente deu-se quando «ao querer sair no seu 
veículo, para o regresso a casa, foi contra uma árvore de pequenas dimensões mas que 
não foi possível ver, pela falta de iluminação do Parque Automóvel, ficando com um pára-
choques lesado no lado esquerdo do seu veículo».  

 Todavia, ouvida no âmbito da instrução do presente procedimento, a 
requerente declarou que : «tinha o seu veículo estacionado no parque do ISLA, onde 
estuda, e ao dar a volta para sair deparou-se com uma das árvores que estão espalhadas 
pelo mesmo. Tinha o carro um pouco embaciado e o facto do candeeiro público não estar 
ligado já há muito tempo e haver vários buracos espalhados devido ao facto de terem sido 
retiradas algumas árvores do local, dificultou-lhe a visão e foi embater contra a referida 
árvore. A grelha da frente do veículo ficou presa na parte mais baixa do tronco da árvore e 
do suporte de madeira que todas as árvores pequenas ali têm...». 

 Para haver responsabilidade do Município (que, no caso, sendo a 
iluminação no local do acidente assegurada pela Câmara e pelo ISLA, a mesma teria de ser 
repartida entre estas duas entidades) necessário seria que a requerente provasse o nexo de 
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causalidade adequada entre a falta de iluminação do Parque e os danos sofridos na sua 
viatura, o que não acontece. 

 Com efeito, o artigo 563.º do Código Civil, consagra a teoria da causalidade 
adequada, devendo adoptar-se a sua formulação negativa correspondente aos 
ensinamentos de Ennecerus-Lehmann, segundo a qual a condição deixará de ser causa do 
dano sempre que seja de todo indiferente para a produção do dano e só se tenha tornado 
condição dele, em virtude de outras circunstâncias extraordinárias.  

 No caso vertente, porém, nem pode considerar-se que a falta de iluminação 
só se tornou condição do dano, em virtude de outras circunstâncias extraordinárias, uma 
vez que, tendo a viatura embatido de frente na árvore, a falta de iluminação do Parque 
poderia e deveria ter sido compensada pela iluminação dos faróis do veículo, como 
acontece, aliás, na maioria das estradas nacionais regionais ou municipais que não são 
iluminadas. Ora, como ela própria declarou, “tinha o carro (leia-se vidro do pára-brisas) um 
pouco embaciado”, ou seja, iniciou a marcha sem acautelar as necessárias condições de 
segurança, nomeadamente desembaciando de modo conveniente e seguro os vidros do 
veículo, prevenindo o acidente que podia e devia ter prevenido, uma vez que era do seu 
conhecimento a existência de árvores no Parque. Ao não ter procedido assim, veio, por sua 
exclusiva responsabilidade, a provocar o acidente que originou danos na sua própria 
viatura. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido da requerente seja indeferido, devendo, 
no entanto, a mesma ser ouvida, no âmbito da audiência prévia, quanto ao provável sentido 
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 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- o das horas e local onde o 
processo poderá ser consultado.  

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - ACÁCIO FRANCI SCO DOMINGUES 
(ENT. 38701/03) 

N.º 1463/04 Acácio Francisco Domingues, residente na Estrada Principal, 780, 
Estremadouro, Souto da Carpalhosa, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na 
viatura pertencente a Guilherme Gaspar Pereira Domingues, por ele conduzida à data do 
acidente, no dia 4 de Dezembro de 2003, pelas 09,15 horas, na Estrada que liga a Mata da 
Bidoeira a Bidoeira de Cima, por ter caído num aqueduto não sinalizado, nem visível por 
causa da vegetação e que se situava a cerca de 50 cm do alcatrão. 

Apresentou dois Orçamentos, um no montante de €318,75 e outro no montante 
de €283,86, este acrescido de IVA à taxa legal. 

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, 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 acidente, segundo o requerente, consistiu na queda da sua viatura num 
aqueduto, sem qualquer protecção e sinalização e coberto de vegetação, situado na berma 
a aproximadamente 50 cm do alcatrão. 

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. No caso concreto, o 
requerente contradiz-se quanto às circunstâncias e motivos que o levaram a invadir a 
berma. 

Com efeito, no pedido inicial, o requerente descreve o acidente do seguinte 
modo: 

«...que no 4 de Dezembro, pelas 9.15h, me deslocava na Estrada da Mata da 
Bidoeira, à saída dessa localidade em direcção à Bidoeira de Cima, e me deparei com uma 
viatura parada no meio da estrada (a viatura estava devidamente sinalizada com os piscas e 
o triângulo colocado à distância regulamentar. O facto de estar parada naquele local ficou a 
dever-se a um pequeno toque ocorrido com outra viatura). 
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Quando me deparei com esta situação, abrandei e certifiquei-me daquilo que 
estava a acontecer, conversando até com os condutores das viaturas, tinha havido um 
pequeno acidente. Decidi avançar, pela minha mão, entre a viatura imobilizada no meio da 
estrada e a berma do meu lado direito. 

Quando iniciei essa manobra, senti o carro a bater no chão ficando de imediato 
imobilizado. Saí do meu automóvel e verifiquei que tinha caído num aqueduto, que não tinha 
qualquer tipo de protecção ou sinalização e enconytrava-se coberto por vegetação, a 
aproximadamente 50 cm do alcatrão...». 

Quando ouvido no âmbito da instrução do presente procedimento, o requerente 
declarou que «...circulava na estrada da Mata da Bidoeira, em direcção à localidade de 
Bidoeira de Cima de modo a responder ao chamado de uma colega que tinha tido um 
acidente. Quando chegou ao local e como um dos carros envolvidos ocupava a parte central 
da via, deslocou-se com cuidado pela direita de modo a poder parar mais à frente, uma vez 
que era perto de uma curva. Quando passou perto da valeta numa zona onde existe um 
aqueduto (não sinalizado daquele lado) ficou com a roda da frente do lado direito suspensa 
uma vez que estava tudo coberto com vegetação...». 

Verifica-se que entre o pedido inicial e as declarações que posteriormente fez no 
procedimento há uma contradição, pois enquanto naquele transmite a ideia de que 
encontrou o acidente na Estrada por mero acaso e, após ter conversado com os 
condutores, decidiu avançar, pela sua mão, entre a viatura imobilizada no meio da estrada e 
a berma do seu lado direito, nas declarações veio dizer-nos que já sabia da existência do 
acidente, para o qual, aliás, se dirigia por ter sido chamado por uma colega, e que, chegado 
ao local, como um dos carros envolvidos ocupava a parte central da via, deslocou-se com 
cuidado pela direita de modo a poder parar mais à frente. Ora, prosseguir a marcha é uma 
coisa, estacionar a viatura é outra bem diferente.  

Seja como for, em nenhuma das circunstâncias invocadas o requerente estava 
obrigado a invadir a berma, tornando inevitável a queda da sua viatura no aqueduto, sendo 
que a existência deste, ainda que não visível e sem protecção e sinalização, não é 
susceptível de, por si só, provocar o acidente. Necessário seria que o requerente alegasse e 
provasse que as circunstâncias no caso não lhe asseguraram outra alternativa que não 
aquela a que teve de recorrer.  

Não foi isso, porém, o que aconteceu. O requerente, segundo ele próprio 
afirmou, até abrandou e conversou com os condutores das viaturas envolvidas. 
Simplesmente, terá decidido avançar pela berma, fora da faixa de rodagem, portanto, sem 
se assegurar previamente se o poderia fazer em condições de segurança. 

Não foi o mau estado do pavimento, nem a absoluta necessidade de prosseguir 
a marcha, que impeliram o requerente a utilizar, sem outra alternativa viável, a berma da 
estrada. Não pode, pois, concluir-se que, no caso em apreço, o Município tenha praticado 
qualquer facto ilícito ou possa ser culpado pelo acidente. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja indeferido, devendo, 
no entanto, o mesmo ser ouvido, no âmbito da audiência prévia, quanto ao provável sentido 
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. 
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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 - FILIPE REMI C ALLEBAUT MENDES 
(ENT. 17545/03 

N.º 1464/04 Filipe Remi Callebaut Mendes, residente na Av. Beato Nuno, 465 – 5D, 2495-
408  Fátima, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na viatura de sua esposa, na 
altura por ele conduzida, no dia 8 de Abril de 2003, pelas 01,30 horas, na Rua Comandante 
Almeida Henriques, na Cidade de Leiria, por ter passado por uma tampa de saneamento, 
que se encontra sobreelevada do piso cerca de 10 cm e com uma depressão de cada lado 
da mesma. Requer, ainda, o pagamento de despesas efectuadas com viatura de 
substituição, no valor de €180,00, e de percursos diversos efectuados em taxi, no montante 
de €155,00. 

Adiante-se, desde já, que o pagamento relativo a estas últimas despesas (com a 
viatura de substituição e com táxi) não pode ser efectuado, uma vez que o requerente, pese 
embora ter apresentado o pedido quase dois meses após o acidente, não apresentou 
qualquer prova. 

Juntou um orçamento no valor de €260,81, bem como cópia da Participação 
elaborada pela PSP, sendo que o original desta já tinha sido enviada a esta Câmara em 
data anterior. 

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 
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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 desnível do pavimento é confirmado pelos serviços municipais, esperando que 
a Rua venha a ser intervencionada no âmbito do projecto de reabilitação do espaço público 
do Centro Histórico de Leiria, tendo a mesma, entretanto, já sido objecto de algumas 
reparações pontuais. 

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 desnível existente no meio da via, prevenindo desse 
modo a ocorrência de acidentes. 

O requerente tem, pois, direito a ser ressarcido dos prejuízos sofridos com o 
acidente.  

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja parcialmente 
atendido e que a Câmara Municipal o indemnize pelo valor  de €260,81 (duzentos e 
sessenta Euros e oitenta e um cêntimos), correspondente aos danos da viatura. Quanto ao 
pedido restante, indemnização por despesas com viatura de substituição e percursos 
efectuados em taxi, propõe-se o indeferimento por falta de apresentação de provas, 
devendo, contudo, antes da deliberação final, o requerente ser ouvido, no âmbito da 
audiência prévia, sobre a intenção de indeferir o seu pedido.  

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  €26 0,81 (duzentos e sessenta Euros 
e oitenta e um cêntimos), correspondente aos danos sofridos na sua viatura. 

Quanto ao pedido restante, indemnização por despesa s com viatura de 
substituição e percursos efectuados em taxi, mais d elibera que, nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Adm inistrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15/11, com a redacção da da pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
31/01, seja o requerente notificado da intenção da Câmara de indeferir a sua 
pretensão, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para se pronunciar sobre a mesma e 
informando-o das horas e local onde o processo pode rá ser consultado. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - PAULO RODRIGU ES GOMES (ENT. 
39920/03) 

N.º 1465/04 Paulo Rodrigues Gomes, residente na Rua de São Pedro, n.º 11, Praia da 
Vieira, Vieira de Leiria, Marinha Grande, veio requerer o pagamento dos danos sofridos na 
sua viatura num buraco não sinalizado existente na Rua Principal junto da Escola Primária 
de Souto da Carpalhosa. 

Em reunião de 03.09.15, a Câmara deliberou notificar o requerente para, no 
prazo de 10 dias úteis, se pronunciar sobre o provável indeferimento do seu pedido, com 
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base nos fundamentos invocados na informação que sustentava aquela deliberação e que 
ora se transcreve: 

«...o Auto de Ocorrência elaborado pela GNR menciona apenas «a jante frontal 
do lado direito amolgada e partida», enquanto o Orçamento apresentado menciona, além da 
jante, o pneu, sendo que, em situações idênticas, a GNR costuma mencionar os prejuízos 
que sejam evidentes. 

Acresce que o acidente terá ocorrido em 9 de Janeiro de 2003, mas o orçamento 
apresentado data de 30 de Dezembro de 2002. 

Nestas circunstâncias, não é possível dar-se como provado nem os danos 
alegados pelo requerente, nem o nexo de causalidade adequada entre os danos invocados 
e o buraco existente». 

Posteriormente, o requerente veio alegar que: 

1. Por lapso, a Firma Vimoter, que lhe forneceu o orçamento anteriormente 
apresentado, o datou erradamente e que agora, mediante a apresentação de 
declaração fidedigna anexa, se retrata perante ele e perante a Câmara 
Municipal de Leiria, para que seja viável uma melhor apreciação do acidente 
ocorrido no dia 9 de Janeiro de 2003, pelas 13,30 horas, com a sua viatura 
de Marca “Alfa Romeu” e matrícula 45-94-SV, junto á Escola Primária de 
Souto da Carpalhosa. 

2. Também reforça a ideia de que embora o Auto de Ocorrência da GNR faça 
apenas referência à jante frontal do lado direito, que ficou amolgada e 
partida, também o respectivo pneu ficou cortado e por isso mesmo 
impossibilitado de ser usado no seu desempenho normal, o que provocou a 
sua substituição. 

Porém, em reunião de 03.11.10, a Câmara tomou a seguinte deliberação: 
«...A Declaração da Vimoter ora junta diz o seguinte: 
«Vimos por este meio declarar que orçamento n.º 106/1 com data de 20.12.2002 

referente a viatura Alfa Romeo 147 com matrícula: 45-94-SV, por lapso dos nossos serviços 
e encerramento do ano, saiu com data de Dezembro de 2002 em vez de sair com data de 
Janeiro de 2003».  

Refere, então, esta Declaração da Vimoter que o orçamento n.º 106/1 tinha a 
data de 20.12.2002, mas, a verdade, é que a Orçamento entregue na Câmara tinha, não 
aquela data, mas sim a data de 2002/12/30. Além disso, este orçamento terá sido enviado 
por fax pela Vimoter Pos Venda no dia indicado como tendo ocorrido o acidente, ou seja, 9 
de Janeiro de 2003. É estranho que o orçamento tenha sido entregue ao requerente apenas 
por fax e não pessoalmente, uma vez que, para a sua elaboração, presume-se que o 
requerente tenha levado a viatura àquela Empresa. 

Deste modo, o ora alegado pelo requerente não é susceptível de alterar o 
sentido da deliberação camarária que lhe foi comunicado, razão pela qual propomos a sua 
manutenção e consequente indeferimento do pedido de indemnização por ele formulado. 

Esta deliberação foi comunicada ao requerente pelo ofício n.º 23 977, datado de 
03.11.18, o qual foi recebido em 03.11.21. 

Em reunião de 03.12.22, a Câmara deliberou novamente indeferir e mandar 
arquivar o pedido de indemnização apresentado pelo requerente. 
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Veio, depois, a empresa VIMOTER solicitar a reapreciação do processo do seu 
cliente, alegando, para o efeito, o seguinte: 

«1) O Auto de Ocorrência elaborado pela GNR menciona apenas a jante frontal 
direita e não os estragos provocados no pneu e na direcção da viatura, como é apresentado 
no orçamento de reparação. Segundo a Câmara, “em situações idênticas, a GNR costuma 
mencionar os prejuízos que sejam evidentes”; ora pensamos que neste caso a situação não 
terá sido correctamente descrita, uma vez que, quem está habituado a lidar com estas 
situações sabe que é praticamente impossível a jante ficar amolgada e partida, ficando o 
pneu e a direcção intactos; 

2) A ocorrência deu-se a 9 de Janeiro de 2003 e o orçamento que foi por nós 
apresentado está datado de 30 de Dezembro de 2002. Tal como é referido por nós em 
declaração datada de 16 de Outubro de 2003, e entregue pelo cliente à Câmara, o 
orçamento foi datado de 30 de Dezembro, uma vez que ainda não tinhamos encerrado o 
ano de 2002, pelo que o sistema informático automaticamente emite os documentos com 
data do último dia do ano, pelo que não entendemos o facto de a Câmara não aceitar esta 
declaração como fidedigna, baseando-se no facto de na declaração estar referida a data de 
20/12/2002 e não 30/12/2002, data correcta apresentada no orçamento, o que se verifica 
ser um lapso por parte dos N/serviços, na elaboração da declaração; 

3) A Câmara refere que o orçamento foi enviado por fax para o cliente no dia 9 
de Janeiro, ou seja, o dia do acidente e que considera estranho este não lhe ter sido 
entregue pessoalmente. Ora, o cliente quando ficou com a viatura imobilizada não se dirigiu 
para as N/oficinas, uma vez que a viatura não teria de ser vista por um perito, já que os 
estragos não seriam da responsabilidade da seguradora. Deste modo montou na viatura o 
pneu sobressalente e dirigiu-se para a sua residência, tendo-nos então feito o pedido de 
orçamento, via telefone, referente aos estragos por ele verificados e que eram evidentes. O 
orçamento foi-lhe então enviado por fax, de maneira a que o cliente tivesse acesso aos 
valores, para tomar uma decisão, pelo que posteriormente se deslocou às N/instalações 
numa outra viatura, para levar a respectiva jante (negrito nosso), tendo a montagem da 
jante e do pneu ficado à sua responsabilidade, uma vez que não optou por fazer a 
deslocação na sua própria viatura, pois como sabemos a roda sobressalente deve ser 
usada apenas para desmobilização da viatura e não para circulação, não devendo exceder 
um determinado número de kilómetros». 

Resultam do exposto três ideias que nos parecem essenciais: 

1.ª - A empresa VIMOTER elaborou o orçamento em função do que lhe foi dito e 
pedido pelo seu cliente, mas não na presença da viatura; 

2.ª - Conforme se pode constatar na parte por nós sublinhada a negrito, no n.º 3 
supra, o requerente só comprou à empresa MOVITER a jante, a não ser que se trate de 
mais um lapso; 

3.ª - O valor constante no orçamento apresentado servia de base ao pedido de 
indemnização do requerente, incluindo, pois, como já se viu, um pneu que não terá sido 
fornecido por aquela empresa  e a prestação de serviços (alinhar direcção e mão-de-obra) 
que a mesma empresa não prestou, sem que o requerente tivesse reformulado o seu 
pedido, nomeadamente quando, em 16 de Outubro de 2003, fez entrega da Declaração 
sobre o lapso dos serviços da empresa Vimoter quanto à data do Orçamento. 
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O exposto pela empresa VIMOTER só vem reforçar a ideia da falta de clareza e 
precisão do pedido e dos factos em que se baseava, bem como da prova dos danos 
invocados e do nexo de causalidade adequada entre estes e o buraco existente. 

Nestas circunstâncias, devem, pois, manter-se as deliberações que indeferiram o pedido de 
indemnização apresentado pelo requerente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação da Divisão Administrativ a em manter as deliberações 
que indeferiram o pedido de indemnização apresentad o pelo requerente. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - RUI MANUEL PO NTES PEREIRA ( ENT. 
35279/02) 

N.º 1466/04 Rui Manuel Pontes Pereira, residente na Rua da Moita, n.º 141, Souto da 
Carpalhosa, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no dia 23 de 
Novembro de 2002, pelas 23h00, na Rua Prof. D. Maria José Fernandes, que passou por 
cima de uma sargeta sem grelha, a qual não terá podido evitar porque em sentido contrário 
circulava outra viatura. 

Apresentou duas Vendas a Dinheiro, uma no montante de €310 e outra de 
€105,56, relativas ao fornecimento e montagem do Triângulo da Suspensão de Trás do lado 
direito e a um pneu e jante respectivamente. 

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). 

Confirma-se que, à data do acidente, havia uma sargeta sem grelha, cuja 
reposição foi posteriormente efectuada pela Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa. 

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 os buracos existentes no meio da via, prevenindo 
desse modo a ocorrência de acidentes. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que a Câmara 
Municipal o indemnize pelo valor  de €415,56 (quatrocentos e quinze Euros e cinquenta e 
seis 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 €415 ,56 (quatrocentos e quinze 
Euros e cinquenta e seis cêntimos), correspondente aos danos sofridos na sua 
viatura. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - RAQUEL MARGAR IDA JESUS 
FERREIRA SILVA (ENT. 8260/02) 

N.º 1467/04 Raquel Margarida Jesus Ferreira Silva, residente na Urb. Quinta de S. 
Venâncio, Lote 12, 2.º Dtº, Leiria, veio requerer, em 14 de Março de 2002, o ressarcimento 
dos danos sofridos na sua moto, na Rua Paulo VI, “devido ao pavimento da estrada, ter 
estado estragado”. 

Apresentou fotografias e dois orçamentos, um da empresa Moto Neves – 
Comércio e Reparação de Motociclos e Peças para Motociclos, Ldª, no valor de Esc. 
34.488$00, com data de 13 de Novembro de 2001, e outro da empresa Moto Stand de 
Leiria, no montante de Esc. 30.723$00, com data de 14 de Novembro de 2001. 

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. 

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). 

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. Neste regime de presunção de culpa, o lesado não terá que provar a culpa do 
lesante, incumbindo a este o ónus de ilisão daquela presunção. No entanto, em tal situação, 
sempre ao lesado incumbe o ónus de alegação e prova dos factos que servem de base à 
presunção (Acórdão do STA, I Subsecção do CA, Processo n.º 46068, de 2000.06.01). 

Ora, a requerente, quando ouvida no âmbito de instrução do procedimento, em 
16 de Abril de 2002, declarou que «o acidente ocorreu por volta das 18,00 horas, em fins de 
Novembro, princípio de Dezembro...». Todavia, os orçamentos apresentados têm as datas 
de 13 e 14 de Novembro de 2001, ou seja, antes da eventual ocorrência.  

Por outro lado, questionada pelo motivo de só nesta data – Março de 2002, 
quatro meses após o acidente – ter apresentado o pedido, a requerente «declarou que após 
o acidente a mota ficou imobilizada e teve de a mandar arranjar por ser o único meio de 
transporte. Além disso só conseguiu o orçamento depois de a moto ter ficado arranjada, já 
que as peças que ficaram danificadas não tinham em stock na oficina e daí o tempo de 
espera para lhe fornecerem os orçamentos. Declarou ainda que o valor do arranjo da mota 
foi liquidado pelo orçamento de valor mais baixo».  

Como já se viu, entre a data do último orçamento – 14 de Novembro de 2001 – e 
a data de apresentação do pedido na Câmara – 14 de Março de 2002 -, decorreu um 
período de quatro meses, o que contraria a justificação avançada pela requerente do “tempo 
de espera para lhe fornecerem os orçamentos”. O outro argumento invocado – só conseguiu 
o orçamento depois de a moto ter ficado arranjada - , só seria de admitir relativamente à 
empresa ( Moto Stand de Leiria) que apresentou o orçamento mais baixo – e na qual, 
segundo ela, a moto foi arranjada, porquanto a outra empresa ter-lhe-á apresentado um 
orçamento, por sinal em data anterior, mesmo sem arranjar a mota. 

Importa, ainda, sublinhar que os serviços municipais respectivos informaram que 
«a via se encontra em boas condições, tendo sido a mesma alvo de diversas intervenções 
por parte dos SMAS, não pondo em perigo a circulação de tráfego, nem a ocorrência de 
acidentes». 

Nestas circunstâncias, face às divergências referidas, não é possível apurar se e 
quando o acidente terá ocorrido, nem estabelecer um nexo de causalidade adequada entre 
o facto ilícito invocado pela requerente (buraco na estrada) e os danos que alega ter sofrido. 
Não se dando como provado um dos pressupostos necessários para a responsabilização 
civil do Município, inexiste a obrigação de indemnizar.  
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Nestes termos, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de indeferir o 
pedido, devendo o requerente ser ouvido quanto ao projecto de decisão no âmbito da 
audiência prévia. 

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- o das horas e local onde o 
processo poderá ser consultado. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - DIAMANTINO VI EIRA NARCISO (ENT. 
29347/03) 

N.º 1468/04 DIAMANTINO VIEIRA NARCISO, residente na Rua do Sossego, n.º 16, Meia 
Légua, Parceiros, 2400 – 430  LEIRIA, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na 
sua viatura, no dia 17 de Setembro de 2003, pelas 13,30 horas, na Estrada de Pernelhas 
para Leiria (E.M. 541), a qual embateu num sinal deitado na via pública, tendo danificado o 
pneu e a jante da frente do lado direito. 

Juntou Factura no valor de €154,22. 

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. 

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). 
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À responsabilidade civil extracontratual das autarquias locais por actos de 
gestão pública é aplicável a presunção de culpa consagrada no artigo 493.º, n.º 1, do 
Código Civil, segundo o qual quem tiver em seu poder coisa móvel ou imóvel, com o dever 
de a vigiar, responde pelos danos que a coisa causar, salvo se provar que nenhuma culpa 
houve da sua parte ou que os danos se teriam igualmente produzido ainda que não 
houvesse culpa sua. 

Os serviços municipais confirmam a presença da Brigada de Calceteiros no dia 
e local mencionados, que executavam trabalhos no passeio por baixo da ponte da A8, tendo 
a via devidamente sinalizada com um sinal de “trabalhos na estrada”, e que, quando 
chegaram do almoço, cerca das 13,40 horas, depararam com o sinal derrubado e 
danificado. 

Em princípio, a questão poderia resumir-se a saber se o sinal, à hora do 
acidente, estaria colocado ou, como alega o requerente, deitado no chão. 

Porém, se os trabalhos eram executados no passeio e nenhum obstáculo existia 
na via, parece-nos que não se justificava a sua colocação durante a ausência dos 
funcionários, uma vez que, nesse período, não decorriam trabalhos. 

Deste modo, atenta a já referida presunção legal vertida no também já citado 
artigo 493.º, n.º 1, do Código Civil, pode concluir-se que houve omissão dos deveres de 
cuidado e de vigilância que pendiam sobre o Município, tendo este praticado um facto ilícito 
e culposo que deu causa ao acidente, tendo o requerente, consequentemente, direito a ser 
ressarcido dos prejuízos sofridos com o mesmo. 

Nestes termos, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que a Câmara 
Municipal o indemnize pelo valor  de €154,22 (cento e cinquenta e quatro euros e vinte 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 Administrativa e autori zar o pagamento da 
indemnização ao munícipe em causa, no valor de €154 ,22 (cento e cinquenta e quatro 
euros e vinte e dois cêntimos), correspondente aos danos sofridos na sua viatura. 

** 

ACIDENTE COM VIATURA CAMARÁRIA – (INT 10332/04) 

N.º 1469/04 Retirado por ter sido incorrectamente agendado. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – DAVID INÊS FERNANDES (ENT. 
29050/04) 

N.º 1470/04 Presente o ofício n.º 27875 de 23/09/904, acompanhado de um pedido 
apresentado por DAVID INÊS FERNANDES E  HELDER INÊS FERNANDES , solicitando 
parecer para a criação de uma empresa na actividade de “Serviços de Manutenção e 
Limpeza”, a localizar na Urb. Ginge, Lote 4 – 2.º  Dt.º – Gândara dos Olivais  – Marrazes - 
Leiria. 
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A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Marrazes, constante do ofíci o 1001/04, de 07 de Outubro de 
2004, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de  10 de Março, emitir parecer favorável 
à criação da empresa pretendida devendo possuir ins talações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – MÓNICA CORR EIA DE SÁ E NUNO 
JORGE LEITE (ENT. 29049/04) 

N.º 1471/04 Presente o ofício n.º 2787 de 23/09/04, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, ENT.27444/04, acompanhado de um pedido apresentado por, 
MONICA CORREIA DE SÁ E NUNO JORGE LEITE, solicitando parecer para a criação de 
uma empresa na actividade de “Restauração”, a localizar na Urb. Almoinha Grande, Lote 41 
–R/C –Fracção B  – Marrazes - Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Marrazes, constante do ofíci o 1002/04, de 07 de Outubro de 
2004, anexo ao respectivo processo, delibera por un animidade ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de  10 de Março, emitir parecer favorável 
à criação da empresa pretendida devendo possuir ins talações adequadas e 
licenciadas para a sua laboração . 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PROGRAMA DE ESTÍMULO À OFERTA DE EMPREGO – CRIAÇÃO DE EMPRESAS – 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO – ANDREA MART INA LEAL MENDES 
DUARTE (ENT. 29051/04) 

N.º 1472/04 Presente o ofício n.º 2616 de 07/09/04, do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional de Leiria, ENT. 29051/04, acompanhado de um pedido apresentado por, 
ANDREA MARTINA LEAL MENDES DUARTE, solicitando parecer para a criação de uma 
empresa na actividade de “Centro de Lavagem Self-Service”, a localizar na Antiga Estrada 
da Marinha Grande – Bairro Ruivo –Barosa – Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e com base  na informaç ão prestada pela 
Junta de Freguesia de  Leiria, constante do ofício 1142/04, de 08 de Outubro de 2004, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo da alínea a) do n.º 
2 do art.º 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de Março, emitir parecer favorável à 
criação da empresa pretendida devendo possuir insta lações adequadas e licenciadas 
para a sua laboração. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

SUBSÍDIOS - ACÇÃO SOCIAL. 

N.º 1473/04 Presente a seguinte listagem para atribuição apoio financeiro a entidades 
legalmente existentes no concelho. 

Entidade Objecto Comparticipação 

Associação Portuguesa de 
Deficientes – Delegação Distrital 
de Leiria (Ent.35271/02) 

Apoio a actividades €2.500,00 

Centro Social Paroquial de Santa 
Catarina da Serra (Ent.35381/02 e 
Ent.31455/03) 

Apoio para construção de Lar de 
Idosos (a liquidar em 10 tranches de 
€5.890,43) 

€58.904,22 

Associação de Deficientes das 
Forças Armadas – Núcleo de 
Leiria (Ent.31094/03) 

 Apoio  para pagamento de renda de 
instalações 

€1.500,00  

ASSISTE – Associação de 
Solidariedade Social das Cortes 
(Ent.15152/04) 

 Apoio para obras de melhoria a 
realizar em habitação da propriedade 
de Sr.ª Maria da Assunção 

€4.426,80 

Cruz Vermelha Portuguesa – 
Delegação de Leiria 
(Ent.17422/04) 

Apoio a actividades de âmbito 
municipal 

€3.500,00 

Associação de Promoção Social 
da Chainça (Ent.19220/04) 

Apoio  para obras de melhoria na 
habitação do Sr. Josué Inácio 
Vicente 

€4.723,00 

Conferência de São Vicente de 
Paulo de Marrazes (Ent.27653/04) 

Apoio para obras de reparação de 
habitação, onde reside e Sr.ª Maria 
do Céu Rosa Ribeiro 

€4.284,00 

Conferência de São Vicente de 
Paulo de Monte Redondo 
(Ent.4717/04 e Ent.29362/04)  

Apoio à construção do Centro 
Cultural e Recreativo de Fonte Cova 
(a liquidar  em 2 tranches de 
€5.486,32) 

€10.972,64  

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea h) do n.º 1 do art.º 13.º e art.º 23.º da Le i 159/99, de 14 de Setembro, os 
municípios dispõem de atribuições  no domínio da Ac ção Social, delibera por 
unanimidade atribuir de acordo com as alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, os apoios financeiros su pra referidos às entidades 
constantes no referido mapa. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 28509 /04) 

N.º 1474/04 Presente o requerimento de Maria de Fátima Sardinha Gonçalves Vaz a 
solicitar o alargamento do horário de funcionamento das 04h00m até às 06h00m, do 
estabelecimento de BAR, denominado “KOOL BAR”, sito no Casal da Cortiça, freguesia de 
Barreira, deste concelho, para os meses de Outubro, Novembro e Dezembro do corrente 
ano,  nos dias de sexta, sábado e véspera de feriados, do qual consta o parecer da Sr.ª 
Vereadora do Desenvolvimento Económico que é do seguinte teor: “ Indeferir com base no 
abaixo assinado dos moradores do Casal da Cortiça, enviado recentemente à Câmara 
Municipal de Leiria”. 

A Câmara, delibera por unanimidade notificar a requ erente nos termos e 
para os efeitos dos art.ºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º442/91, de 15/11 com a s alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96 de 31/01, da intenção de indef erir o pedido, atendendo aos 
fundamentos invocados. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE  FUNCIONAMENTO 
(ENT. 28656/04) 

N.º 1475/04 Presente o requerimento de Maria de Fátima Sardinha Gonçalves Vaz a 
solicitar o alargamento do horário de funcionamento das 04h00m até às 06h00m, do 
estabelecimento de BAR, denominado “KOOL BAR”, sito no Casal da Cortiça, freguesia de 
Barreira, deste concelho, no dia 15 de Outubro corrente, do qual consta o parecer da Sr.ª 
Vereadora do Desenvolvimento Económico que é do seguinte teor: “ Indeferir com base no 
abaixo assinado dos moradores do Casal da Cortiça, enviado recentemente à Câmara 
Municipal de Leiria”, bem como o despacho da Ex.ma Sr.ª Presidente da Câmara, de 
04//10//13, a indeferir o pedido. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/10/13 da 
Ex.ma Senhora Presidente a indeferir o pedido para o dia pretendido, atendendo aos 
fundamentos invocados. 

Mais delibera, nos termos do n.º1, alínea a), do ar t.º 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º442/91, de 15/11 com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96 d e 31/01, dispensar a audiência do 
interessado, por considerar urgente a tomada de dec isão, atendendo à data 
pretendida. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO  – RECEPÇÃO AO 
CALOIRO 2004 (ENT. 28432/04) 

N.º 1476/04 Presente o requerimento de Maria Inês Pereira Maurício, Presidente da 
Direcção da Associação de Estudantes da Escola Superior Tecnologia e Gestão, a solicitar 
licença especial de ruído para realização de espectáculos de música ao vivo, integrados nos 
festejos da recepção ao caloiro 2004, a realizar em Porto Moniz, em Leiria, no período de 11 
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a 17 de Outubro do corrente ano, com limite de horário de funcionamento entre as 05h30m 
– 06h00m, na sexta-feira e sábado e entre as 04h30m – 05h00m durante os restantes dias 
da semana, do qual consta o Despacho da Ex.ma Presidente, de 04/10/11 a deferir o 
pedido. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/10/11 da 
Ex.ma Senhora Presidente a deferir o pedido, median te emissão de  licença especial 
de ruído para o efeito.  

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

TUM’ACANÉNICA – TUNA MISTA DA ESCOLA SUPERIOR DE ED UCAÇÃO DO 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCI A GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1477/04 Presente o ofício da Tum’Acanénica, Tuna Mista da Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico de Leiria, datado de 04/10/13, com a ENT. 28978, 
solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 14 de Outubro de 2004 . 

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA EUFÉMIA - PEDIDO DE CED ÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1478/04 Presente a telecópia da Junta de Freguesia de Santa Eufémia, datada de 
04/10/07, com a ENT.3877/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 
37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o desp acho do Sr. Vereador 
da Educação e Cultura que autoriza a cedência com i senção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 19 de Outubro de 2004.  

** 

JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA - PEDIDO DE CEDÊNCIA G RATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

N.º 1479/04 Presente a telecópia  da Junta de Freguesia de Leiria, datada de 04/09/02, 
com a ENT.3199/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 24 
de Outubro de 2004.  

** 
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NÚCLEO REGIONAL DE LEIRIA DA APM – 5.º FÓRUM DE MAT EMÁTICA – APOIO 

N.º 1480/04 Presente o Orçamento previsto para a realização do “5.º Fórum de 
Matemática”, datado de 04/09/23, com a ENT.28542/04, que terá lugar no dia 03 de 
Novembro de 2004, na ESTG. O Fórum é organizado pelo Núcleo Regional de Leiria da 
APM – Associação de Professores de Matemática, pela Câmara Municipal de Leiria e pela 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão.  

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro os Municípios dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que, de acordo com a alínea l ) do n.º 1 do art.º 64 da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela  Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, compete à Câmara apoiar ou comparticipar n o apoio à Acção Social Escolar 
e às actividades complementares no âmbito de projec tos educativos nos termos da 
Lei delibera por unanimidade atribuir à Associação de Professores de Matemática – 
Núcleo Regional de Leiria, o subsídio no valor de €  1.500,00. 

** 

BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO SUPERIOR 

N.º 1481/04 A Câmara delibera por unanimidade fixar o período d e 1 a 30 de 
Novembro de 2004, para apresentação das candidatura s a Bolsas de Estudo do 
Ensino Superior, pelos alunos carenciados residente s no Concelho de Leiria, que 
frequentam o Ensino Superior, nos termos da alínea 4), do n.º II do respectivo 
Regulamento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

FESTIVAL DE TEATRO JUVENIL – 10.ª EDIÇÃO 

N.º 1482/04 Presente a Informação/Proposta com registo INT. - 11321, referente à 
participação da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo na 10.ª Edição do Festival de 
Teatro Juvenil: 

- Considerando que, por deliberação de Câmara n.º 298/04 (Acta n.º 9 de 
2004.03.08) foi atribuída a verba de € 600,00; 

- Considerando que a Escola apresenta um número de espectáculos bastante 
superior ao inicialmente previsto (4). 

Propõe-se que seja considerado o valor total das despesas apresentadas (€1.001,70), ao 
abrigo do art.º 14.º do Regulamento do Festival de Teatro Juvenil. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade no uso da 
competência conferida pela alínea b) do n.º 4 do ar t.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, autorizar a realização da despesa efectua da pela Escola Secundária 
Francisco Rodrigues Lobo e transferir para a mesma a verba de € 700,00, para fazer 
face às respectivas despesas.  

** 
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2.º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA DE LEIRIA – AP OIO 

N.º 1483/04 Presente e-mail do Centro de Formação de Leiria com a ENTFE n.º 3973/04 
de 13 de Outubro, solicitando apoio para a realização do 2.º Fórum de Administração 
Educativa de Leiria, cujos destinatários são os membros do Orgãos de Gestão implicados 
na gestão administrativa das Escolas e Agrupamentos, Chefes dos Serviços de 
Administração Escolar e Pessoal Administrativo das Escolas. 

A Câmara considerando que nos termos da alínea d) d o n.º 1 do art.º 13.º da 
Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro os Municípios dis põem de atribuições no domínio 
da Educação e que, de acordo com a alínea l) do n.º  1 do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5- A/2002, de 11 de Janeiro, 
compete à Câmara apoiar ou comparticipar no apoio à  Acção Social Escolar e às 
actividades complementares no âmbito de projectos e ducativos nos termos da Lei 
delibera por unanimidade apoiar a iniciativa, asseg urando as despesas de almoço dos 
oradores e moderadores conforme se indica: 
Dia 15 de Outubro – 15 refeições na “Sala Restauran te da Escola Superior de 
Educação de Leiria”. 
Dia 16 de Outubro – 15 refeições no Restaurante da Fundação Escola Profissional  

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2004/2005 

N.º 1484/04 Presente a Informação/Proposta com registo INT n.º 11579/04 referente à 
integração de mais dois alunos em circuitos especiais já existentes, acompanhada de duas 
cartas dos taxistas a quem foram adjudicados os referidos circuitos (ENT n.º 28703 e 
ENTFE n.º 4004), informando que poderão incluir os alunos, pelo preço de: 

C.E. n.º 1 - €12,00 
C.E. n.º 2 - €27,00 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade 
concordar com a proposta apresentada.  

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

PROTOCOLO COM A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE  DE LISBOA 

N.º 1485/04 Presente o Protocolo referido em epígrafe que abaixo de transcreve: 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA  
E A 

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Considerando: 

As intenções de investimento no concelho de Leiria manifestadas recentemente por vários 
operadores de equipamentos comerciais de dimensão relevante; 

A necessidade da Câmara Municipal de Leiria estar apetrechada de um melhor 
conhecimento do tecido comercial existente e de estudos de avaliação dos impactes, 
positivos e negativos, que a eventual instalação de novos empreendimentos comerciais 
provocam nos domínios económico, social e urbanístico, para uma decisão mais justa e 
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equilibrada, inserida no objectivo de promover o crescimento harmonioso e sustentado do 
concelho; 

A experiência que a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, através do Grupo de 
Estudos Cidade e Comércio (GECIC), tem vindo a adquirir na área de estudos sobre 
comércio, de que são prova as diferentes intervenções que tem realizado enquanto 
instituição ou pelos seus investigadores a título individual; 

A contribuição que os resultados da investigação e desenvolvimento na área do comércio, 
promovidos pelo GECIC, podem dar ao desenvolvimento equilibrado do concelho de Leiria e 
à melhoria da qualidade de vida das suas populações; 

Ser uma obrigação dos cooperantes contribuirem, no âmbito das suas atribuições, para a 
realização do princípio constitucional relativo à inserção das escolas nas comunidades que 
servem e à interligação do ensino e das actividades económicas, sociais e culturais; 

Entre 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 
em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 
Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município, Câmara ou 
1.º Outorgante; 

E A 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pessoa colectiva n.º 502 657 456, com 
sede na Alameda da Universidade, 1600-214, Lisboa, representada neste acto pelo Senhor 
Presidente do Conselho Directivo, Prof. Dr. Álvaro Pina, adiante designada por Faculdade 
de Letras ou 2.º Outorgante, 

é celebrado o presente Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

O Protocolo tem como objectivo a cooperação entre as duas Instituições, nomeadamente no 
que se refere à troca de informação e à realização de estudos na área do Comércio, bem 
como à organização de estágios para recém-licenciados. 

Cláusula Segunda 

O Município de Leiria prestará todo o apoio na disponibilização da informação requerida 
pela Faculdade de Letras ou pelo Grupo de Estudos Cidade e Comércio que a integra. 

Cláusula Terceira 

A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/Grupo de Estudos Cidade e Comércio 
compromete-se a garantir o sigilo referente a toda a informação consideração confidencial. 

Cláusula Quarta 

Todas as acções que decorram deste Protocolo serão objecto de contrato específico. 

 

Lisboa,                            de 2004 

O Primeiro Outorgante 

O Segundo Outorgante 
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O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque , referiu que a concepção teórica deste estudo 
lhe parece, à partida, equilibrada e apropriada, identificando as diversas variáveis em causa. 

Fica-lhe desde já a dúvida de como serão expostas as conclusões  sobre os 
impactos, ao englobar todas as previsíveis instalações comerciais, que por serem diversas, 
quer na sua localização arquitectura, acessibilidades, e , porventura, nas suas finalidades, 
os impactos terão que ser seguramente diferentes. Mas aqui, mais não resta que aguardar 
as conclusões. 

Já a metodologia para a execução do estudo não lhe parece a mais apropriada, 
mais parecendo um trabalho em part-time que se arrasta no tempo, aos longo de 5 meses, 
para tão poucas horas de trabalho técnico. 

Fica-lhe também  a duvida sobre a fiabilidade do trabalho de campo a efectuar 
por inquiridores locais, com a realização do levantamento do aparelho comercial, inquéritos 
aos consumidores e aos comerciantes da cidade. 

Igualmente considera extemporâneo a realização de um seminário para 
apresentação dos resultados do estudo. Considera que poderá interpretar-se tal finalidade 
no âmbito de uma hipotética discussão pública, o que é salutar, mas aí não deve estar em 
causa só este estudo, mas também o que foi pedido à empresa promotora, neste caso o 
Forum Leiria, e, eventualmente, outros estudos que possam surgir, da Acilis, etc. 

Por fim, manifestou discordância com os custos do estudo, com a análise da 
tabela do orçamento proposto lhe parecer francamente exagerada e desproporcionada. 

Também o Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  teceu algumas considerações, 
começando por saudar esta medida que independentemente dos custos, vai contribuir para 
o futuro de Leiria. O desenvolvimento das cidades depende do investimento privado mas o 
Município terá que ter em conta os interesses dos comerciantes, e o futuro do Centro 
Histórico de Leiria. 

Criticou ainda a formação da equipa formada para este estudo já que é assente 
em geógrafos, quando deveria ser multidisciplinada. e considera oneroso o orçamento 
apresentado. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães começou por afirmar que a equipa 
é formada por geógrafos, mas na área da geografia humana, para além de que há toda uma 
equipa de consultores juniores multidisciplinada que integra pessoas com formação na área 
da sociologia, planeamento entre outra. 

Quanto á questão da onerosidade, o que se pretende é que o estudo seja um 
instrumento que permita à autarquia tomar uma decisão consciente e sustentada e que não 
considera exagerada,  tratando-se como se trata, de gente com formação académica ao 
nível do doutoramento e com currículos reconhecidos 

A Senhora Presidente  esclareceu que o objectivo deste estudo é a avaliação 
dos impactos positivos e negativos que a eventual instalação de novos empreendimentos 
comerciais provocam nos domínios económicos, sociais e urbanísticos, para uma decisão 
mais justa e equilibrada, para promover o crescimento harmonioso e sustentado do 
Concelho. 

A Câmara, depois de analisar e discutir a minuta do  protocolo em epígrafe 
delibera por unanimidade aprová-lo e conferir poder es à Sr.ª Presidente para proceder 
à sua assinatura. 
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** 

PROJECTO DE PROTOCOLO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UMA P ARCELA DE 
TERRENO SITA NO CASAL DE SANTO ANTÓNIO 

N.º 1486/04 A Câmara, depois de analisar e discutir  a minuta do protocolo em 
epígrafe delibera por unanimidade aprová-lo e confe rir poderes à Sr.ª Presidente para 
proceder à sua assinatura. 

Este Protocolo ficará apenso à presente acta.  

** 

BENEFICIAÇÃO DA FONTE DE AZOIA 

N.º 1487/04 Considerando que a Junta de Freguesia da Azoia tem como prioridade a 
melhoria da qualidade dos equipamentos da freguesia, nomeadamente os de elevado valor 
Cultural e Arquitectónico; 

Considerando ser competência da Junta de Freguesia a gestão e conservação dos 
lavadouros/Fontes, nos termos da alínea a) n.º 4 do artigo 34 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro ; 

Vem agora a Junta solicitar à Câmara Municipal um apoio financeiro no valor de 
€3000,00 (três mil euros) para a beneficiação do Lavadouro/Fonte da Azoia. 

Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64 da Le i 169/99, de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Ja neiro, a Câmara Municipal  delibera 
por unanimidade comparticipar em €3.000,00(Três mil  euros), a beneficiação da Fonte 
da Junta de Freguesia da Azoia.  

** 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CEMITÉRIO  DA AZOIA -
TRABALHOS A MAIS 

N.º 1488/04 O Município de Leiria após análise do Protocolo de Delegação de 
Competências para reparação do Cemitério da Azoia, concluiu que devido a intervenções 
urgentes e inadiáveis, o orçamento foi excedido. 

Deste modo propomos que segundo a clausula sexta do Protocolo de Delegação de 
Competências, 

«Trabalhos a Mais - 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»,  

sejam efectuados os pagamentos segundo o quadro anexo. 

Junta de Freguesia Valor Orçamentado Trabalhos a mais Valor elegível (25%) 

Azoia €5,000,00 €383,49 €383,49 
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A Câmara delibera por unanimidade autorizar o pagam ento de trabalhos a 
mais , segundo a clausula sexta do Protocolo de Del egação de Competências e 
Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO DE  DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - JUNTA DE FREGUESIA DA 
BOAVISTA  

N.º 1489/04 Presente o Protocolo de Delegação de Competências a celebrar com a Junta 
de Freguesia da Boavista, no domínio dos tempos livres. 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 
JUNTA DE FREGUESIA DA BOAVISTA 

PROTOCOLO  
DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

OBJECTO: Construção do Parque de Lazer de Vale da M oira 

Considerando ser convicção deste Município que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a Junta de Freguesia da Boavista tem como prioridade a melhoria da 
qualidade dos equipamentos da freguesia, é celebrado o presente protocolo entre o 
Município de Leiria, representado pela Sra. Presidente da Câmara, e a Junta de Freguesia 
da Boavista, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para os actos necessários “à 
Construção do Parque de Lazer do Vale da Moira”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Construção do Parque de Lazer do Vale da Moira 
”, a executar na Freguesia da Boavista. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências  

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de Regueira da Boavista a competência 
para a realização do objecto referido na cláusula primeira, assegurando o respectivo 
financiamento, no montante de €20.000,00. 
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Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes  

1 – Compete ao Município de Leiria : 
a) Prestar apoio técnico à Junta de Freguesia da Boavista, sempre que esta o 

solicite, designadamente na execução e fiscalização do projecto; 
b) Visar os documentos comprovativos de despesa, após a execução dos trabalhos; 
c) Processar a transferência para a Junta de Freguesia da Boavista da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia da Boavista: 

a) Tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à 
realização do projecto; 

b) Observar o projecto e as indicações da Fiscalização; 

c) Afixar no local, painel com a indicação do Dono do projecto, Entidade 
Financiadora, Identificação e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas do Município de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação do relatório da execução do trabalho e das respectivas 
facturas, confirmados por técnicos da Câmara Municipal de Leiria. 

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

Quaisquer alterações ao objecto do protocolo terão que ser previamente aprovadas pelo 
Município 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo 

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

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais 

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos não previstos, 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 
Dúvidas e Omissões 

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. 
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Cláusula Oitava 
(Imposto do Selo) 

O presente Protocolo está isento do Imposto do Selo por força no disposto na alínea a) do 
art.º 6.º, 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 de Selo.» 

A Câmara, depois de analisar o protocolo em epígraf e e nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99,  de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições no domínio dos tempos livres , delibera por unanimidade 
aprová-lo nos termos da alínea c) do n.º 6 do art.º  64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro e submetê-lo à Assembleia Municipal para a provação, em conformidade 
com a alínea s) do n.º 2 do art.º 53.º da referida Lei. 

A presente deliberação é aprovada em minuta 

** 

APOIO À CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DA SISMARIA 

N.º 1490/04 Presente o ofício com ENT. 29364/04, da Junta de Freguesia de Monte 
Redondo, no qual solicita à Câmara Municipal um subsídio para ajuda na construção da 
casa Mortuária da Sismaria. 

A Câmara no uso da competência conferida pela alíne a h) do n.º 1 do art.º 
13.º e 23.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e em conformidade com a alínea b) do 
n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro delibera por unanimidade atribuir 
à Junta de Freguesia de Monte Redondo um subsídio d e €18.000, para ajuda na 
construção da Casa Mortuária. 

** 

APOIO RELATIVO AO REFORÇO DO PATRULHAMENTO NA PRAIA  DO PEDRÓGÃO 

N.º 1491/04 Considerando que: 
A Praia do Pedrógão é um lugar de veraneio de elevado interesse turístico e é a única 
estância balnear do Concelho de Leiria; 
Para salvaguardar qualquer possibilidade de alteração da ordem pública, foi solicitado à 
GNR, pela Junta de Freguesia do Coimbrão, o Patrulhamento na Praia do Pedrógão, à 
semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos anos. 
Propõe-se que o Município de Leiria, coopere com a Junta de Freguesia no reforço do 
Patrulhamento na Praia do Pedrógão, com uma comparticipação no valor de €2.000.00. 

Nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64 da Le i 169/99, de 18 de 
Setembro alterada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Ja neiro, a Câmara Municipal, depois 
de analisar o assunto delibera por unanimidade apoi ar a Junta de Freguesia do 
Coimbrão com uma verba no valor de €2.000.00. 

A Senhora Presidente manifestou um voto de protesto  sobre este assunto. 
Declarou que seria a última vez que o Município apo iaria esta iniciativa, dada tratar-se 
de uma competência do Ministério da Administração I nterna. 
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** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

COMEMORAÇÕES DOS TRINTA E CINCO ANOS DA INTERNET 

N.º 1492/04 A ACIST – Associação de Comerciantes e Instaladores de Sistemas de 
Telecomunicações - e a Câmara Municipal de Leiria, com apoio da ACILIS e da ESEL, vão 
levar a efeito, em Leiria, as “Comemorações dos trinta e cinco anos da INTERNET”. 
 Assim, nos dias 27, 28 e 29 de Outubro vai ser colocado à disposição do público em 
geral, bem como das escolas e empresas da região, um Centro de Divulgação Móvel com 
tecnologia de ponta onde poderão ser efectuadas demonstrações tecnológicas. 
Simultaneamente, poderão ser atribuídos, gratuitamente, DIPLOMAS DE COMPETÊNCIAS 
BÁSICAS, mediante a realização de um pequeno exame com a duração de cerca de 15 
minutos.  
 O CTDI móvel vai ficar colocado no Largo do Papa, junto ao Jardim Luís de Camões, 
disponível ao público no horário entre as 10h e as 18h. 
 O NETBUS, da ESEL, estará também presente nos dias do evento. 
 No dia 29 de Outubro, entre as 15h e as 18h, realizar-se-á um seminário com o 
objectivo de dotar os participantes de informação tecnológica avançada nesta área. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a coloc ação dos respectivos 
CDTI móvel e NETBUS no espaço público situado junto  ao Jardim Luís de Camões, 
assegurando as necessárias ligações eléctricas. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 1965/02, DE  02.11.04, E AO 
CONTRATO-PROGRAMA APROVADO POR DELIBERAÇÃO N.º 1966 /02, DE 02.11.04, E 
ALTERADO PELA DELIBERAÇÃO N.º 2456/03, DE 03.12.22 

N.º 1493/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MARRAZES 

N.º 1494/04 A COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA, acordou em sua reunião do dia 
14.10.2004, que sejam atribuídos os topónimos solicitados pela Junta de Freguesia  acima, 
conforme  seu ofício enviado a esta Câmara com a ENT.29217 de 14.10.2004, com a 
descriminação abaixo mencionada, pelo que propõe à Câmara Municipal a sua aprovação. 

ARRABALDE DA PONTE ( junto à Cerâmica do Lis e Plásticos Santo António) 

- TRAVESSA MANUEL SIMÕES MAIA  - com início na Rua Manuel Simões Maia e 
sem saída; 
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- Historial: Denominação atribuída em virtude  do Sr. Manuel Simões Maia tendo sido 
o fundador da Cerâmica do Lis, ter ficado na memória dos leirienses, como  um dos 
grandes industriais da época, no concelho de Leiria. 

MARRAZES 

- RUA MANUEL GOMES DOS SANTOS  - com início na Rua Nossa Senhora do 
Amparo e sem saída; 

- Historial: Denominação atribuída em virtude do Sr. Manuel Gomes dos Santos, tendo  
sido um  prestigiado comerciante e grande colaborador em Obras de Beneficiência, 
legou em vida para fins educativos e de beneficiência, o terreno onde está 
implantado o Internato Distrital e o Lar Emanuel nesta freguesia. 

MARINHEIROS  (QUINTA DE SANTO ANTÓNIO) 

- RUA DO VINAGRE - com início na Rua da Fonte e sem saída. 

- Historial - Denominação atribuída em virtude de assim ser conhecido o local desde 
longa data pela população. 

A Câmara, depois de analisado o assunto e usando da  competência 
prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera 
por unanimidade atribuir os topónimos acima indicad os na freguesia de Marrazes 

** 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AMOR 

N.º 1495/04 A COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA, acordou em sua reunião de 
2004.10.14,  atribuir os topónimos solicitados pela Junta de Freguesia acima, conforme 
ofícios enviados a esta Câmara Municipal com ENT: 19028 de 18.06;19169 de 21.06, 24211 
de 16.08 e nº.27627 de 27.09 do corrente ano, com a descriminação abaixo mencionada, 
pelo que propõe à Câmara Municipal a sua aprovação. 

CASAL NOVO  

RUA DA MAGNÓLIA  - com início na Rua Direita e com fim em pinhal; 

Historial: Denominação atribuída em virtude de ser  um local bastante florido com 
magnólias. 

COUCINHEIRA    

RUA DAS FLORES - com início na Rua do Camarnal e com fim na Rua do Brejo. 

Historial: Denominação atribuída em virtude de naquele local existirem bastantes estufas de 
flores. 

CASAL NOVO  

RUA DO CAMINHO FUNDO - com início na Rua  A - do - Magro e com fim em pinhal. 

Historial: Denominação atribuída em virtude ser conhecido desde longa data. 

CASAL DOS CLAROS  

CANTO DO VALE - Com início e fim na Travessa do Vale. 
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A Câmara, depois de analisado o assunto e usando da  competência 
prevista na alínea v) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, delibera 
por unanimidade atribuir os topónimos acima indicad os na freguesia de Amor. 

** 

PONTO NÚMERO DEZOITO 

CEDÊNCIAS DO TEATRO MIGUEL FRANCO 

N.º 1496/04 Presentes os pedidos das seguintes entidades solicitando a cedência 
graciosa das instalações do Teatro Miguel Franco no Mercado de Sant’Ana, considerando-
se por dias inteiros: 

Outubro 

- Fade In - IV Mostra Itinerante de Música em Leiria, para dia 16 - espectáculo de música - 
Von Magnet (França); 

- Casa dos Barulhos - Clube de Teatro do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, para dia 26 - 
espectáculo de Teatro  "Isto não é o que estás a pensar"; 

- O Nariz - Teatro de Grupo,  para dia 31 -  IX Acaso - Festival de Teatro; 

Novembro 

- O Nariz - Teatro de Grupo, para dia 6 - IX Acaso - Festival de Teatro; 

- O Nariz - Teatro de Grupo, para dia 9 - IX Acaso - Festival de Teatro; 

- O Nariz - Teatro de Grupo, para dia 12 - IX Acaso - Festival de Teatro; 

- Orfeão de Leiria, para dia 14 - Dança - Alice no País das Maravilhas; 

- O Nariz - Teatro de Grupo, para dia 18 - IX Acaso - Festival de Teatro 

- O Nariz - Teatro de Grupo, para dia 20 - IX Acaso - Festival de Teatro 

- O Nariz - Teatro de Grupo, para dia 23 - IX Acaso - Festival de Teatro 

- O Nariz - Teatro de Grupo, para dia 26 - IX Acaso - Festival de Teatro 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade  
autorizar a cedência gratuita do Teatro Miguel Fran co, às entidade requerentes nos 
termos do Regulamento em vigor. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CEDÊNCIAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 1497/04 Presentes os pedidos das seguintes entidades solicitando a cedência das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva: 

- Câmara Municipal de Leiria, para dia 27 de Novembro – realização de espectáculo 
(noite); 
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- ENT.27103/04 - Centro Social e Paroquial Paulo VI, para dia 9 de Dezembro – 
festa de Natal do Jardim de Infância “O Ninho”; 

- Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria, para dia 12 de 
Dezembro – festa de Natal com filme (manhã); 

- ENTEF.3912/04 – Jardim Escola João de Deus, para dia 16 de Dezembro – 
festa de Natal (manhã); 

- ENT.27505/04 – “O Pinóquio” Creche e Jardim de Infância da Sismaria, para 
dia 19 de Dezembro – festa de Natal  (manhã). 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade  
autorizar as cedências do Teatro José Lúcio da Silv a nos termos do Regulamento em 
vigor às entidade requerentes, a expensas próprias.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO DEZANOVE 

APOIO AO GRUPO CORÁLIS 

N.º 1498/04 Presente uma carta do Grupo Coralis com a ENT.22008/04 em que é 
solicitado apoio financeiro para a recepção de um Coral francês que se desloca a Leiria 
para um espectáculo na Igreja de S. Francisco no próximo dia 27 de Outubro. 

O referido coral “Coral du Lavedan” recebeu o grupo Coralis aquando da sua 
deslocação a França, tendo-lhe proporcionado espectáculos que não só dignificaram o 
grupo, como honraram o nome de Leiria. 

Em face do exposto, e atendendo à importância destes intercâmbios 
internacionais no panorama cultural da cidade, propõe-se que seja concedido um apoio de 
modo a custear as despesas de alimentação aos grupos envolvidos neste projecto – Coralis 
e Coral du Lavedan. 

A Câmara, apreciou a informação e tendo em conta a importância do Grupo 
Coralis no panorama cultural do Concelho, o facto d e este ter sido recebido em 
França pelo Coral du Lavedan, tendo assim dignifica do e divulgado a cultura nacional 
no estrangeiro, delibera por unanimidade e ao abrig o do disposto na alínea a) do n.º 4 
do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  apoiar este encontro de corais em 
Leiria, suportando as despesas com a alimentação do s dois grupos no dia 27 de 
Outubro, aquando da sua actuação na Igreja de S. Fr ancisco. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

APOIO AO GRUPO LEIRICANTA - ESPECTÁCULO NO TEATRO M IGUEL FRANCO 

N.º 1499/04 Dando continuidade ao projecto “Leiricanta Convida à Música” que consiste 
no convite, por parte do Leiricanta, de outros grupos congéneres, para actuarem no Teatro 
Miguel Franco, foi proposto um espectáculo para o próximo dia 23 de Outubro, que contará 
com a actuação do Leiricanta e da Orquestra Típica de Alcobaça. 

Serão cobrados bilhetes no valor de €1,00. 
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Certos do interesse cultural deste espectáculo e reconhecendo a importância da 
colaboração prestada à Câmara por parte do Grupo Leiricanta, propõe-se que seja 
concedido um apoio com a verba necessária para custear as despesas com a alimentação 
dos dois grupos, utilizando para o efeito a verba CCE 0802/0602039902/0309 – Animação 
no Mercado de Sant’Ana, bem como  ceder ao Leiricanta – Ateneu Desportivo de Leiria, a 
título gratuito, as instalações do Teatro Miguel Franco. 

A Câmara apreciou a informação sobre a iniciativa a  levar a efeito no 
Auditório Miguel Franco com a participação da Orque stra Típica de Alcobaça, no 
âmbito do projecto “Leiricanta convida à Música” e,  tendo em conta o interesse 
cultural deste espectáculo e reconhecendo a importâ ncia da colaboração prestada à 
Câmara por parte do Grupo Leiricanta, delibera por unanimidade e ao abrigo do 
disposto na alínea a) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, apoiar 
o evento em causa, suportando as despesas de alimen tação dos dois grupos 
envolvidos. 

Mais delibera ceder as instalações do Auditório Mig uel Franco para este 
espectáculo, a título gratuito, nos termos do Regul amento em vigor, sendo os bilhetes 
a cobrar no valor de €1,00.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

SUBSÍDIOS AOS GRUPOS DE MÚSICA TRADICIONAL 

N.º 1500/04 O movimento associativo do Concelho de Leiria é bastante dinâmico, sendo 
muitas vezes solicitada a participação de grupos de música tradicional  em eventos nas 
freguesias do Concelho e em representação do Município noutros locais, em território 
nacional e no estrangeiro. 

 Durante o ano de 2003 foram solicitadas pela Câmara Municipal  diversas 
participações dos grupos “Leiricanta” e “Tradições” em vários eventos, obtendo sempre uma 
resposta positiva e grande empenhamento por parte dos mesmos. 

 Assim, com o objectivo de ajudar a minimizar os custos de funcionamento e 
despesas desses grupos,  propõe-se a atribuição dos seguintes apoios: 

- Leiricanta – Grupo de Música Tradicional do Ateneu Desportivo de Leiria – 
€1.250,00; 

- Grupo de Música Popular “Tradições” – Orfeão de Leiria - €1.250,00. 

A Câmara apreciou a informação e atendendo ao facto  dos grupos 
“Leiricanta” e “Tradições” sempre terem respondido com prontidão quando foram 
solicitadas as suas actuações em eventos realizados  representando o Município no 
País e no estrangeiro, delibera por unanimidade e a o abrigo do disposto na alínea a) 
do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os apoios de 
€1.250,00 ao “Leiricanta” - Grupo de Música Popular   do Ateneu Desportivo de Leiria e 
€1.250,00 ao Grupo de Música Popular “Tradições” – Orfeão de Leiria, de modo a 
minimizar os custos de funcionamento e despesas des ses grupos no ano de 2003. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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MARIONETAS 

N.º 1501/04 De 1999 a 2002 realizou-se anualmente o evento “Semana das Marionetas” 
que consistia num Festival inter-municipal de marionetas, com espectáculos realizados 
essencialmente nas freguesias do Concelho, para o público escolar. 

Em 2003 não se realizou o referido evento porque não se verificou o interesse no 
mesmo por parte dos Municípios envolvidos no projecto inicial. 

Assim, porque pensamos que o público infantil tem sido pouco privilegiado nos 
eventos organizados no Teatro Miguel Franco, e conscientes de que a arte do Teatro de 
Marionetas é, sem dúvida,  uma das mais antigas formas artísticas que é importante 
preservar e acarinhar, propõe-se um ciclo de Marionetas, a levar a efeito no mês de 
Novembro, no Teatro Miguel Franco, a que se chamará “Marionetas em Novembro” e cujo 
programa e orçamento se passa a enunciar: 

PROGRAMA E ORÇAMENTO 
DATA GRUPO ESPECTÁCULO CACHET (€) OUTROS 

5 Trulé Amores e humores da 
bonecada 

€840,00 Alim+estadia 
 

13 Algazarra Crokorocódilo €500,00 Alim. 
19 Marionetas 

de Lisboa 
A Dama Pé de Cabra €1.500,00 Alim.+ estadia 

21 Nariz Histórias a Contar com Lobos €750,00 ------ 
27 Mandrágora Sr. Aparo €550,00 Alim. 
28 S.A 

Marionetas 
A Caixa do Horácio €525,00 ----- 

TOTAL   €5.565,00  Estimativa – €500,00  
 

Divulgação (estimativa) – €1.000,00. 
Propõe-se que seja cobrada bilheteira, sendo o preço dos bilhetes de €3,00 para 

adultos e de €1,50 para crianças. 
Perante o exposto propõe-se que a Câmara autorize a concretização deste 

projecto, bem como o pagamento das despesas referidas na informação, utilizando a verba 
existente para animação do Mercado de Sant’Ana – Centro Cultural.  

A Câmara, tendo apreciado a informação relativament e ao evento que se 
denominará “Marionetas em Novembro” e considerando o êxito alcançado em anos 
anteriores  com este tipo de iniciativa junto do pú blico infantil e do público em geral, 
delibera por unanimidade de acordo com a atribuição  conferida aos municípios pela 
alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º da Lei n.º 159/99,  de 14 de Novembro, aprovar o 
programa e o orçamento acima transcrito, bem como a  cobrança de bilhetes ao preço 
de €3,00 para adultos e de €1,50 para crianças. 

** 
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REGULAMENTO DA CEDÊNCIA DO CASTELO 

N.º 1502/04 Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, foi presente  o Regulamento 
referido em epígrafe. 

A fim de ser analisado pelos Senhores Vereadores, ficou a discussão do mesmo 
adiada para a próxima reunião. 

** 
Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 

aprovado pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera por 
unanimidade  analisar ainda os seguintes assuntos: 

N.º 1503/04 PROCº N.º 759/03 - (fl. - 960) 

De BOSOGOL - CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS, LDA, com sede em 
Vale Juncal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura dos arranjos 
exteriores do parque de estacionamento público subterrâneo, situado no Largo de Infantaria 
7, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  15/10/04, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura dos arranjos exteriores referentes ao 
parque de estacionamento acima referido, condiciona do ao seguinte: 

1.º cumprir com os restantes condicionalismos já an teriormente 
indicados; 

2.º esclarecer quanto à estimativa de custo e calen darização prevista para 
os trabalhos em causa, previamente à emissão da lic ença; 

3.º apresentar contrato de concessão. 
Mais delibera dar conhecimento à requerente, do par ecer emitido pelo 

IPPAR – Instituto Português do Património Arquitect ónico. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL 
DE BELÉM 

N.º 1504/04 Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, foi presente um Protocolo assinado 
entre este Município e o Centro Cultural de Belém que abaixo se transcreve: 

Entre:  

FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM , pessoa colectiva n° 502 857 145 com sede 
na Praça do Império em Lisboa, adiante designada por “CCB”, aqui representada pelo Prof. 
João José Rodiles Fraústo da Silva e pelo Dr. Miguel Vaz, na qualidade de Presidente e 
Vogal do Conselho de Administração, respectivamente, 

e 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA , pessoa colectiva n° 505 181 266 com sede no Largo  da 
República, em Leiria adiante designada por “CMLeiria”, aqui representada pelo Dr. Vitor 
Lourenço, na qualidade de Vice-Presidente. 

Considerando:  

• que o Serviço Educativo do Centro de Exposições do CCB programou, no âmbito da 
exposição Into the LightI, a realização, no espaço do Centro de Exposições, do atelier 
As origens do cinema entre os dias 10 de Outubro e 2 de Janeiro de 2005; 

• que para este atelier serão necessários alguns mecanismos de visualização de imagem 
em movimento que o CCB não têm; 

• que o Serviço Educativo do Centro de Exposições vai promover, no âmbito da mesma 
exposição, duas Projecções de Lanterna Mágica da História do Feijoeiro Mágico e 
respectiva dramatização, com participação de um actor e dois músicos, tal como 
proposto pelo Museu de Imagem em Movimento, a ter lugar no dia 12 de Dezembro 
2004 na Sala Polivalente do Centro de Exposições;  

• que a CMLeiria detém a tutela do Museu de Imagem em Movimento, adiante designado 
por m|i|mo, e que este é detentor de vários mecanismos de visualização de imagens em 
movimento e está disponível para os ceder ao CCB os mesmos; 

•  que o m|i|mo, é detentor da lanterna mágica vitoriana a utilizar nas duas Projecções 
acima referidas e está disponível para a ceder ao CCB bem como para disponibilizar os 
meios humanos necessários à realização da projecção e dramatização da história do 
Feijoeiro Mágico; 

• que o CCB e a CMLeiria/m|i|mo, têm interesse em colaborar na realização do atelier “As 
Origens do Cinema” e nas duas Projecções de  Lanterna Mágica;  

é celebrado o presente Protocolo que visa regulamentar estas colaborações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objecto) 

Constitui objecto do presente protocolo a definição das responsabilidades de cada uma 
das partes na realização das iniciativas acima referidas. 

CLAUSULA SEGUNDA 

(Responsabilidades da CML) 

1. No âmbito do atelier “As origens do Cinema”, a CMLeiria compromete-se a : 

a) ceder, sem encargos para o CCB, um zootropio vertical, um fantastiscópio, um 
zootropio horizontal, um fenaquistiscópio grande e uma roda de faraday, do dia 30 
de Setembro a 4 Janeiro 2005; 

b) prestar apoio técnico, na montagem e operacionalidade dos mecanismos acima 
referidos; 

c)  facultar informações técnico-científicas relativas aos mesmos mecanismos; 

2. No âmbito das Projecções de Lanterna Mágica, a CMLeiria/m|i|mo compromete-se a : 
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a) Assegurar a realização de duas Projecções de Lanterna Mágica Vitoriana (1ª 
Projecção às 11h e 2ª Projecção às 16h, no dia 12 Dezembro 2004);  

b) Contactar e assegurar a presença de um actor e de dois músicos nas duas sessões; 

c) Garantir o empréstimo, transporte e manuseamento da Lanterna Mágica Vitoriana;  

d) Facultar o guarda-roupa necessário para a dramatização. 

CLAUSULA TERCEIRA 

(Responsabilidades do CCB) 

1. No âmbito do atelier As origens do cinema, o CCB compromete-se a:  

 a) proceder ao transporte dos mecanismos referidos na alinea 1.a) da Clausula 
Segunda de Leiria para o CCB em Lisboa o qual será efectuado a 18 Outubro 2004 
devendo proceder à sua devolução a 4 de Janeiro 2005. 

b) realizar um seguro de transporte, permanência e utilização, com uma apólice no 
valor de € 10.000 para os mecanismos referidos na alínea anterior; 

2. Para a realização das Projecções de Lanterna Mágica, o CCB compromete-se a : 

a) ceder a Sala Polivalente durante o horário previsto para a realização das Projecções 
de Lanterna Mágica; 

b) assegurar o pagamento de €200 ao actor e de €200 a cada um dos dois músicos, 
com os dados pessoais a indicar pelo CMLeiria; 

c) facultar uma senha de almoço para o dia 12 Dezembro aos dois funcionários do 
m|i|mo bem como aos dois músicos e ao actor. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Promoção/Divulgação) 

O CCB compromete-se a referir a colaboração com a CMLeiria/m|i|mo em todo o material 
de divulgação onde se incluam estes eventos e a publicar desde a data da assinatura deste 
protocolo nos seguintes termos: Esta iniciativa resulta de uma colaboração do Serviço 
Educativo do CCB e do Museu Imagem em Movimento - m|i|mo. 

CLÁUSULA QUARTA 

(Bilheteira) 

A receita da bilheteira reverte integralmente para o CCB. 

CLÁUSULA QUINTA 

(Boa Fé) 

As partes declaram que o presente protocolo corresponde à sua vontade real e que estando 
de boa fé, reciprocamente, se vinculam ao seu cumprimento. 

Fundação Centro Cultural de Belém                Câ mara Municipal de Leiria 

_______________________________  ______________________________ 

Prof. J.J.R. Fraústo da Silva     

Presidente       
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________________________________ 

Dr. Miguel Vaz 

Vogal do Conselho de Administração 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protoc olo acima transcrito 

e conferir poderes ao Sr. Vice Presidente para proc eder à sua assinatura . 
 

 

 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezanove horas, 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 18 de Outubro de 2004 

 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


