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Acta n.º 29 
Aos seis dias do mês de Setembro 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. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 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 Adaíl Silva, 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. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta e cinco 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: 

1238/99 EDUARDO MARIA RATO MARTINS ZUQUETE 

619/03  FRANCISCO DE JESUS GOMES 

1494/03 GLOBAL DIS – DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE METERIAIS, S.A. 

697/04  AURA MARIA ANTUNES VALENTE SOUSA 

33/04  LUÍS FERREIRA LOPES 

894/04  FERRER DA SILVA DUARTE 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO INF. DE OBRAS PARTICULARES: 

47/03  MULTIVOUGA – UTILIDADES, EQUIPAMENTOS E INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO LECOM. DE OBRAS 
PARTICULARES: 

3/04  MULTI DEVELOPMENT CORPORATION PORTUGAL – PROMOTOR 
IMOBILIÁRIOS, S.A. 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

49/96  MANUEL FONSECA DA SILVA 

30/97  INFRALEIRIA – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LD.ª 

PONTO NÚMERO CINCO 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T.96/2004 TRABALHOS COMPLEMENTARES NA PONTE SOBRE O RIO LIS 

PONTO NÚMERO SEIS 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA PARA O ANO DE 2005 

- FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA O ANO 
DE 2005 

- XXIV MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E AO ORÇAMENTO DE 
2004 
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- ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO NO VALOR DE 
€125.000,00 PARA AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DA FREGUESIA DE CARVIDE 

PONTO NÚMERO SETE 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE –- DR. JOSÉ MANUEL PINHEIRO 
LOPES, MANDATÁRIO DE CLÁUDIO MAURO LODEIRO MACEDO (ENT. 
30878/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – J. CARNIDE, LD.ª (ENT. 
26435/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – FERNANDO CORDEIRO 
PEREIRA (ENT. 9314/03) 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – JURIS-LEGIS -INFORMAÇÃO 
JURÍDICA, SA (ENT. 22285/03) 

- RELATÓRIO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – ANO 2003 

PONTO NÚMERO OITO 

- ROADSHOW DA PORTUGAL TELECOM NA CIDADE DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- ORTIFAE 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROPOSTA DE ADESÃO À SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE / DIA 
EUROPEU SEM CARROS 2004 

PONTO NÚMERO ONZE 

- TOPONÍMIA DAS FREGUESIAS DE AMOR E MILAGRES 

** 

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

N.º 1224/04 O Sr. António Fernandes,  pediu a palavra informando que tinha dois 
assuntos, um sobre o seu livro de poemas “O Grito da Alma” e outro sobre a nódoa negra 
de Leiria o “Bairro dos Ciganos”. Solicitou ainda fotocópia autenticada da Acta. 

Quanto ao primeiro assunto, o Sr. Fernandes , dirigiu-se á Sr. Presidente 
agradecendo as palavras honrosas que lhe tinha dirigido aquando da apresentação do livro, 
que foi providenciada na sua totalidade pela Câmara considerando que a Sra. Presidente 
tinha sido muito delicada e tinha-se comportado com toda a dignidade, tendo-se de imediato 
dirigido ao Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço, dizendo que nunca a Câmara lhe solicitou 
nenhum manuscrito, e que deveria pensar que era algum atrasado mental. 
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O Dr. Vítor Lourenço informou-o por ofício (n.º 4527 de 5/03) da compra de cem 
exemplares do “O Grito da Alma”, tendo mais tarde recuado na intenção da compra 
alegando que os pressupostos do apoio ficaram alterados após a edição do manuscrito, 
tendo dado essa informação através de ofício á Editora (Ofício n.º 18546 de 25/08), e não 
ao próprio Autor, o que considerou lamentável, vergonhoso e hipócrita, e acusando o Sr. 
Vereador de não o ter lido e de não ter solicitado um manuscrito para o ler antes de tomar 
qualquer decisão. 

Informou ainda que o Sr. Vereador nunca o tinha recebido condignamente, no 
primeiro dia em que Senhora Presidente estava ausente por doença, e a resposta do 
Senhor Dr. Vítor foi que tinha muita coisa para despachar, da segunda vez estava na 
Maceira e foi o Sr. Zuquete que o recebeu e o tratou com toda a dignidade e respeito. Foi 
também falar com o Sr. Dr.º José Manuel Silva em que transmitiu a sua indignação tendo na 
altura lido alguns dos seus poemas tendo-lhe este dito para vir falar com o Dr. Vítor 
Lourenço, o que fez uma vez mais, mas não estava. 

Disse á Sra. Presidente que tinha muita consideração por ela, e por esse motivo 
surpreende-se com esta atitude da Câmara de dar o dito por não dito. Referiu a reunião de 
14 de Maio, em que a Sra. Presidente o recebeu pessoalmente, e lhe disse que tinha um 
desafio para ele que era o de escrever a sua própria biografia. 

Terminou por agradecer as represálias de que tem sido alvo, pois dá publicidade 
ao Livro, ameaçando que levará este assunto até a instâncias judiciais. 

O Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço , informou que manifestou a concordância em 
adquirir o Livro depois de muitas diligências, no âmbito do apoio dado aos autores locais, 
apesar de haver limitações ao apoio a este tipo de edição, naturalmente a resposta foi a de 
compra depois de o livro editado, a aquisição não veio a reunião de Câmara porque é um 
despacho da sua competência. 

Quando a Senhora Presidente esteve de férias a editora contactou-nos e a 
resposta que deu foi que os pressupostos pelos quais tinha decidido pela compra não se 
tinham verificado, pois não correspondia ao manuscrito, pois estavam inseridos dois novos 
poemas um dirigido à Sra. Presidente e outro a ele próprio, que não estavam no manuscrito 
que considera desrespeitosos e que foram publicados por alguma imprensa. 

A resposta à Editora está dada e o que está decidido da sua parte, não volta a 
trás, com a sua assinatura não existirá nenhum acto administrativo, para a compra do 
referido livro, pois embora dê toda a liberdade poética, existem limites e o que está em 
causa é o acto administrativo, e mais não quis comentar. 

O Sr. Fernandes  por várias vezes interrompeu o Sr. Vereador Dr. Vítor 
Lourenço, chamando-o de mentiroso, pois nunca tinha lido o manuscrito antes de ele ser 
publicado, porque a Câmara nunca o pediu. 

A Senhora Presidente , após várias interrupções, solicitando ao Sr. Fernandes 
que controlasse a sua maneira de falar, pois estava a ser indelicado com todo o executivo e 
particularmente com o Sr. Vereador Dr. VÍtor Lourenço, pediu que o Sr. Fernandes se 
retirasse e que se inscrevesse para outra reunião para falar do outro assunto que tinha 
solicitado no inicio. 

** 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1225/04 O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque, expôs dois assuntos: 

1- solicitou que fosse agendado para a próxima Reunião de Câmara o assunto 
do Parque de Estacionamento da Fonte Quente. Deseja saber o que realmente vai ser feito, 
tais as diversas propostas que foram apresentadas ao longo da discussão pública e estudo 
apresentado, pelo que considera oportuno a sua apresentação na Câmara 

2- Tendo em conta uma notícia do Semanário Região de Leiria sobre segurança 
dos equipamentos desportivos, a qual mereceu o seu elogio pelo serviço público que 
prestou, manifestou a sua preocupação com o que eventualmente esteja a ocorrer. 

Relembrou o passado com um acidente grave numa piscina, e como as diversas 
entidades locais se reuniram para em conjunto agirem e ultrapassarem algumas omissões 
na Lei sobre quem compete intervir, fiscalizar e providenciar a sua segurança. 

Estes equipamentos, nomeadamente piscinas, fazem falta e são úteis mas o seu 
funcionamento deve ocorrer com toda a segurança e os utentes devem ter toda a garantia 
de que assim acontece, desempenhando as entidades oficiais um papel fundamental na sua 
tranquilidade. 

Fica a ideia, que após esse grave acidente, nada mais se fez nem se interviu, 
quando diversos equipamentos iniciaram o seu funcionamento, pelo que se torna importante 
dar público conhecimento que tudo se encontra em ordem para sossego dos seus diversos 
utilizadores. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que as instalações que 
a notícia visava, já foram alvo de fiscalização da Câmara que detectou alterações, e foram 
levantadas as respectivas participações, não estando as referidas instalações licenciadas 
pela Câmara. 

A Senhora Presidente  informou que na altura do acidente ocorrido em Leiria, 
todas as instalações desportivas foram vistoriadas, mas em face das últimas ocorrências 
verificadas pelo País,  será de todo o interesse que a Comissão faça novas vistorias. 

** 

N.º 1226/04 O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva, apresentou as seguintes questões: 

1- sugeriu que fosse elaborada uma síntese sobre os trabalhos que já estão 
feitos e os que estão previstos no âmbito do LeiriaPolis. 

2- leu uma noticia num jornal que uma promotora imobiliária teria contactado a 
Câmara sobre o projecto da “Garage” , e que da parte da Câmara lhe foi transmitido da 
viabilidade, pelo queria saber se já existe algum compromisso. 

A Senhora Presidente , informou que há relativamente pouco tempo, o Sr.º 
Soares lhe apresentou um esboço, que constava da conservação do edifício existente 
aproveitando os logradouros anexos, mas que ainda tinha que ser trabalhado e só depois 
seria presente á Câmara. 
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3- perguntou sobre a verba que estava a ser exigida á Leirisport pela Federação 
Portuguesa de Futebol, por causa do Jogo a realizar na Quarta-feira no Estádio Municipal 
Dr. Magalhães Pessoa entre a Selecção Portuguesa de Futebol e a Selecção da Estónia. 

A Senhora Presidente  respondeu que a Leirisport indicou os custos com o 
evento à Federação , que achou excessivo e apresentou outro valor, que foi aceite pela 
Leirisport, mas mais não pode informar, sendo melhor o Dr. Paulo Rabaça explicar toda a 
situação na próxima reunião. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , interveio para informar, pelo que conhece 
nesta área, todos querem este tipo de jogos, com pressões sobre a decisão da Federação 
Portuguesa de Futebol, em virtude do impacto que têm nas localidades onde se realizam e 
a Federação tira partido dessa excessiva procura, não abdicando de suas receitas e 
evitando os custos organizativos, pelo que é sempre bom que Leiria seja palco destes 
jogos, mesmo que acarretem custos. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1227/04 PROC.º N.º 1238/99 - (fl. - 529) 

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

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  02/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, delibera, por unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização das alterações do ed ifício acima referido, condicionado 
ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
2.º cumprir com o indicado no parecer do IPPAR – In stituto Português do 

Património Arquitectónico (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente). 

** 

N.º 1228/04 PROC.º N.º 619/03 - (fl. - 80) 

De FRANCISCO DE JESUS GOMES, residente na Rua Heróis da Guiné, n.º 13-
A – Sismaria, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para legalização de alterações de uma 
moradia, situada no local acima referido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/04, 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, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da legalização das alterações da mo radia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pela REFER; 
2.º cumprir com o disposto no Código Civil, relativ amente às propriedades 

confinantes; 
3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 

** 

N.º 1229/04 PROC.º N.º 1494/03 - (fl. - 49) 

De GLOBALDIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS, S.A. , com sede 
em Vale da Colmeia, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para ampliação e legalização do 
r/chão de um edifício destinado a escritórios, situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em 02/09/04, 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, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura da ampliação e legalização do r/chã o do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar contrato de arrendamento dado que re fere o pedido na 
qualidade de locatário; 

2.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo IEP – Instituto de 
Estradas de Portugal (do qual deverá ser dado conhe cimento ao requerente); 

3.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o art.º 87.º do Regulamento Geral das Edificaçõ es Urbanas; 

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 243/8 6, de 20 de Agosto, 
Portaria n.º 987/93, de 6 de Outubro, relativamente  às condições do local de trabalho; 

5.º apresentar os esclarecimentos acima indicados, bem como os 
projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 

** 

N.º 1230/04 PROC.º N.º 697/04 - (fl. - 38) 

De AURA MARIA ANTUNES VALENTE SOUSA, residente na Rua da Cova, n.º 
132 – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia 
unifamiliar, anexo e muros de vedação, a levar a efeito em Costeira, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/04, 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, com a redacç ão dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, delibera, por unanimidade , aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia, anexo e muros de vedação a cima referidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento e execução de passeio, devendo medir-se 3.5m ao eixo da referida via, 
assim como 1.5m para o passeio, apresentando nesta Câmara pedido de certidão de 
cedências acompanhado por planta de implantação com  indicação e quantificação do 
espaço cedido; 

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

3.º apresentar alçado do muro de vedação rectificad o, não devendo a 
altura do muro confinante com o arruamento exceder 1.5m; 

4.º apresentar cortes (escala 1/100) rectificados, por forma a representar o 
indicado no ponto n.º 1 (relativamente ao perfil do  arruamento e passeio), de modo a 
serem compatíveis com o indicado nos alçados dos mu ros relativamente à altura dos 
mesmos, não devendo exceder a altura de 2.0m medido s pelo lado da propriedade 
confinante; 

5.º apresentar corte longitudinal à escala 1/200, a brangendo a totalidade 
do terreno e o eixo do arruamento; 

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

7.º apresentar duas colecções de elementos rectific ados relativos ao 
projecto de arquitectura; 

8.º apresentar no prazo de 6 meses projectos de esp ecialidades; 
9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €1.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
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.” 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a autorização de 
utilização deverá verificar-se a execução das infra -estruturas referidas no ponto 1, 
devendo para o efeito garantir-se a utilização de m ateriais idênticos aos existentes no 
local relativamente ao passeio e alargamento do arr uamento, assim como assegurar 
uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à be rma. 

** 

N.º 1231/04 PROC.º N.º 33/04 - (fl. - 41) 

De LUIS FERREIRA LOPES, residente na Rua das Oliveiras, n.º 1 – 
Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença de alterações de um edifício habitacional e 
comercial, situado no local acima referido, para instalação de creche e jardim de infância. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 01/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente às obras de alteração 
de uma edifício habitacional e comercial para creche e jardim de infância, numa zona 
definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média 
Densidade, face à entrega de elementos solicitados no ofício n.º 3822 de 15/04/2004. 

Analisado o pedido 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 o projecto foi objecto de parecer por parte da DREC – Direcção Regional de 
Educação do Centro e CRSS – Centro Regional de Segurança Social, tendo estas 
entidades emitido parecer desfavorável (dos quais deverá ser dado conhecimento ao 
requerente / folhas 78, 79 e 80) 

2.º não prevê 5 lugares de estacionamento afectos à habitação, nos termos do 
disposto no art.º 67.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, tendo em conta os 3 
fogos existentes. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

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

Mais delibera dar conhecimento ao requerente dos pa receres emitidos pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros e Centro de Saúde (fo lhas 76 e 77 respectivamente). 

** 

N.º 1232/04 PROC.º N.º 894/04 - (fl. - 28) 

De FERRER DA SILVA DUARTE, residente na Rua do Bico, n.º 27 – Garcia – 
Marinha Grande, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta 
do pedido de licença para construção de um centro de lavagem de automóveis, a levar a 
efeito em Bairro Ruivo, freguesia de Leiria, com demolição das construções existentes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/04, 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, por unanimid ade, aprovar o projecto de 
arquitectura do centro de lavagem de automóveis aci ma referido, com demolição das 
construções existentes, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar termo de responsabilidade do técnico  autor do projecto de 
arquitectura, elaborado de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de 
Setembro, devendo referir nomeadamente o cumpriment o das disposições do 
Regulamento do Plano Director Municipal e informaçã o prévia (Inf. 83/03); 

2.º apresentar planta de implantação e corte longit udinal devidamente 
cotados ao eixo do arruamento e com indicação das c otas altimétricas; 
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3.º prever o cumprimento do disposto na legislação em vigor, 
relativamente à descarga de efluentes; 

4.º cumprir com o indicado no parecer do IEP – Inst ituto de Estradas de 
Portugal, relativamente ao licenciamento do acesso à propriedade. (folha 45 do 
processo Inf. n.º 83/03 –do qual deverá ser dado co nhecimento ao requerente); 

5.º apresentar projectos de especialidade, bem como  os elementos acima 
indicados no prazo de seis meses; 

6.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá repor as 
infra-estruturas que eventualmente venham a ser dan ificadas na via pública; 

7.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €2.000,00  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.” 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

Tendo em conta a importância do assunto em discussão e votação neste dois 
pontos da Ordem de Trabalhos, e para complemento dos pareceres que estão transcritos, a 
Senhora Presidente começou por expor: 

A Senhora Presidente , afirmou que, quer pessoalmente, quer em nome da 
maioria do Executivo entende que a existência de mais uma unidade comercial “tipo 
Continente” faz falta em Leiria tendo em conta o crescimento populacional verificado não só 
no Concelho mas em toda a região. 

A concorrência é salutar e cria melhores condições para o consumidor no que 
respeita aos preços praticados. 

Informou igualmente que após a aprovação em Março da nova legislação do 
licenciamento das grandes superfícies comerciais, que enfraqueceu o papel das autarquias 
face á Lei anterior (A ANMP pronunciou-se contrária à Lei), verificou-se a procura e 
contactos de diversos investidores para se instalarem no Concelho de Leiria, pelo que 
considera importante que a Câmara esteja munida de um estudo que indique as 
localizações ideais para a sua construção, sem que coloque em risco, mas antes promova, 
o crescimento harmonioso e sustentado do concelho, tendo em conta entre outros factores 
as infra-estruturas rodoviárias existentes e a densidade demográfica, tendo já sido 
efectuados contactos com algumas Universidades, para elaborarem um estudo 
econométrico, estando a aguardar respostas que apresentará à Câmara. 

Será igualmente importante que o estudo se pronuncie sobre a dimensão desse 
mesmo equipamento, tendo em conta ainda o que do género já existe no Concelho. 

Por fim propôs, na sequência de carta enviada pela ACILIS, que leu e que abaixo 
se transcreve: 
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“Na sequência da nossa carta anterior, de 25/08/2004, sobre o pedido de 
autorização de instalações do “Forum de Leiria”, cujo projecto de encontra em período de 
consulta pública, vimos pelo presente levar ao conhecimento de V. Ex.ª a recente 
constituição de uma Comissão de Acompanhamento deste processo, que integra diversas 
instituições e elementos da sociedade civil de Leiria e que reunirá, pela primeira vez, na 
próxima terça-feira (dia 7) às 18H00, na sede da ACILIS. 

Além do Vice-Presidente da Direcção da ACILIS, Dr. José da Silva Pereira, e do 
Presidente da Assembleia Geral, Sr. Lino Ferreira, integram esta Comissão os senhores 
Eng. Ribeiro Vieira, empresário, Eng.º Pedro Faria, do NERLEI, Sr. José Caixeiro, 
empresário (Grupo Unifato), Sr, António Soares, promotor imobiliário, Dr. Pedro Biscaia, da 
ADLEI, e Dr. José Vitorino Guerra, da Associação de Defesa do Centro Histórico. 

Pela importância deste assunto para o concelho de Leiria, convidamos 
igualmente V. Ex.a a indicar um representante da Câmara a que preside para integrar esta 
Comissão. 

Aproveitamos o ensejo para remeter a V. Ex.a listagem com os pedidos entrados 
na DRE-Centro ao abrigo do novo regime do licenciamento comercial e relativamente a dois 
dos quais fomos aliás, já surpreendidos com a aprovação da localização por parte da 
Câmara Municipal de Leiria: o Lidl e o Plus, ambos nos Marrazes. 

Na certeza da melhor atenção V. Ex.a para o acima exposto e na expectativa da 
presença da Câmara Municipal de Leiria na reunião da Comissão, no dia 7, subscrevemo-
nos com elevada estima e consideração.” 

que a Câmara deverá estar presente na Comissão criada e referida na carta, 
através da Sra. Vereadora Dra. Neuza Magalhães que deverá ouvir e transmitir na comissão 
as posições tomadas pela Câmara. 

 

Pelo Senhor Vereador Dr. José Manuel Silva , foi lida a proposta que abaixo se 
transcreve: 

 

“Posição dos vereadores do PS acerca do Fórum Leiria 

 

1. O PS considera oportuna, útil e necessária a discussão sobre a possível construção 
de um grande empreendimento urbanístico-comercial denominado Forum Leiria e 
está disponível para participar com todos os interessados no aprofundamento da 
reflexão sobre as vantagens/desvantagens deste empreendimento. 

2. O debate que agora começa a ganhar expressão recorda processo idêntico ocorrido 
aquando da instalação do Continente. Então alguns preferiram dar mais relevo aos 
malefícios que uma grande superfície como aquela acarretaria para a generalidade 
do comércio tradicional. Outros preferiram salientar a diversificação da oferta, o 
acesso a bens de consumo a preços mais acessíveis, o número de postos de 
trabalho que seriam criados, a reforço da atractividade de Leiria como cidade “de 
compras”. 
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3. De então para cá, instalaram-se na cidade mais sete médias superfícies novas, mais 
três ou quatro novas lojas de uma cadeia de supermercados já então existente, 
abriram inúmeras lojas novas em diversos espaços comerciais, instalaram-se 
grandes marcas internacionais, pelo menos uma com a maior superfície em território 
nacional, e nos arredores, num raio de cerca de 10 kms, surgiram vários retails e 
algumas grandes lojas que já existiam foram remodeladas e ampliadas, e agora 
apronta-se a abertura de um centro de escritórios, compras e lazer, dotado de oito 
cinemas, mesmo às portas da cidade (Barruivo). 

4. Se tomarmos a instalação do Continente como o ponto de viragem na reestruturação 
do comércio local, somos obrigados a reconhecer que o pessimismo não se 
concretizou. É verdade que fecharam algumas lojas, outras diminuíram a sua 
rentabilidade e se perderam alguns postos de trabalho. Mas o saldo parece muito 
positivo. A oferta cresceu exponencialmente, o número de postos de trabalho 
aumentou, Leiria reforçou a atractividade como centro de compras. 

5. Infelizmente não existem estudos que nos permitam uma perspectiva de conjunto 
sobre o que verdadeiramente ocorreu, nomeadamente com indicadores quantitativos 
rigorosos. É pena, mas estamos a tempo de tentar corrigir esta falta.  

6. Da discussão sobre o Fórum, apenas iniciada, e das posições conhecidas e 
compreensíveis de alguns comerciantes e investidores com interesses no centro da 
cidade, ressalta a ideia de que este novo complexo acentuará ainda mais a 
deslocalização da actividade comercial citadina do centro histórico e zonas 
adjacentes, com as consequências negativas habituais nestas circunstâncias e 
agravando a erosão comercial já existente. Naturalmente que esta argumentação 
merece acolhimento, embora seja necessário considerar também que se está 
perante processos dinâmicos com efeitos de ancoragem e arrastamento, 
nomeadamente pela criação de novos fluxos de potenciais consumidores, e que um 
empreendimento desta natureza não pode ser apenas avaliado pelos seus impactos 
na dinâmica comercial existente. 

7. Os vereadores do PS entendem que a importância urbanística do projecto e a 
possibilidade de ser realizado um investimento tão significativo na cidade e no 
concelho exigem uma análise cuidada, fundamentada em indicadores seguros e não 
apenas em opiniões, por mais consideração que mereçam as pessoas que as 
expressam, e a ponderação dos vários ângulos de análise que o assunto suscita. 

8. Em termos de decisão o PS considera prioritário apreciar os impactos que este tipo 
de empreendimento possa vir a ter na melhoria da qualidade de vida das 
populações, na qualificação urbanística de uma área de expansão privilegiada da 
cidade e no reforço da concorrencialidade comercial de Leiria.  

9. Por esta razão a eventual instalação do Forum Leiria não poderá jamais ser 
analisada pela Câmara apenas como um mero projecto urbanístico para uma área 
da cidade, mas sim como um grande empreendimento com reflexos muito para além 
do local em que se deseja implantar, susceptível de introduzir modificações 
significativas em aspectos diversos da vida da cidade e do concelho, podendo vir a 
colidir com equilíbrios existentes, gerar novas centralidades, alterar 
significativamente a estrutura e a oferta comercial actual, enfim, produzir impactos 
severos que importa avaliar e acautelar previamente. 
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10. Para evitar impasses e discussões meramente opinativas os vereadores do PS 
propõem que a Câmara solicite aos promotores do Forum que apresentem um 
estudo realizado por uma entidade de reconhecido prestígio sobre os impactos do 
empreendimento, nomeadamente sobre a cidade, trânsito, acessibilidades, alteração 
expectável das centralidades existentes; no comércio, analisando a evolução deste 
em Leiria na última década e perspectivando tendências de evolução; nos 
consumidores, reflexos sobre a oferta e os preços; e em termos mais gerais sobre o 
desenvolvimento sustentável da cidade e do concelho, impactos no quadro mais 
vasto da especialização e concorrencialidade entre as cidades, neste caso qual o 
contributo real do Forum para a afirmação de Leiria como cidade marcadamente 
comercial. 

Leiria, 6 de Setembro de 2004 
José Manuel Silva 
Manuela Santos” 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , considerou interessantes e ajustadas 
ambas as propostas da Sra. Presidente e do Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva, as quais 
deviam ser conciliadas. É importante que se faça um estudo por técnicos competentes e 
isentos para que seja encontrada a melhor localização e dimensão apropriada para este e 
outros empreendimentos, mas também que seja dada oportunidade ao presente promotor 
para apresentar os seus argumentos que validam a proposta que apresenta. 

Considerou que nesta fase não é importante que se expresse a opinião sobre 
este empreendimento, realçando que não quer manifestar a sua, sendo fundamental que, 
com base nos estudos e opiniões, contrárias ou favoráveis que venham a ser conhecidas, a 
Câmara, na posse de todos os dados, delibere sobre o que é mais apropriado para o 
desenvolvimento do Concelho. 

Contudo, não deixou de referir, pelo que conhece das outras cidades que já 
possuem este tipo de empreendimento, gostava que Leiria também o tivesse, tais as 
características próprias que apresenta. 

Por outro lado, não considera oportuno que alguém da Câmara integre qualquer 
comissão, nomeadamente a que agora é falada e onde alguns dos elementos que a 
integram já publicamente se manifestaram contra, porque nesta fase, a Câmara deve 
mostrar isenção e aguardar que, na posse de todos os dados atrás referidos, e auscultadas 
em sua reunião todas as opiniões, se pronuncie sobre a validade deste empreendimento e 
da proposta agora apresentada. 

A Senhora Presidente , respondeu que foi a ACILIS através de ofício que 
solicitou à Câmara um representante para essa comissão, que é composta por 
representantes de instituições como a Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e 
Porto de Mós, a Associação para o Desenvolvimento de Leiria e a Associação de Defesa do 
Centro Histórico, entre outras, tendo a Câmara uma participação com um estatuto de 
observador. Entende que a não presença da Câmara nesta comissão é negativa, pelo que 
mantêm a proposta. 

Acrescentou igualmente que concorda básicamente com o texto/proposta lida 
pelo Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva, que no fundo está em sintonia com as ideias por 
ela apresentadas no início do debate sobre este assunto com a excepção de entidade que 
deverá realizar o estudo, que entende dever ser ou uma Universidade ou um Instituto 
Público, por ser absolutamente necessário uma isenção total, tendo em conta que para 
além da proposta agora apresentada há outras conforme já informou. 
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A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves , interveio dizendo que já tinha 
sito tudo dito, que é de todo o interesse que seja feito um estudo abrangente pois é um 
assunto importante para o Concelho de Leiria. Concorda com a proposta apresentada pela 
Sra. Presidente, mas que os promotores também apresentem os seus estudos. 

A Câmara, tendo em conta a importância que terá par a o Concelho de Leiria 
uma discussão o mais abrangente possível, delibera por unanimidade concordar com 
o pedido de um estudo abrangente, a uma Universidad e ou um Instituto Público, que 
indique as localizações ideais bem como respectiva dimensão do empreendimento a 
levar a efeito por forma a promover o crescimento h armonioso e sustentado do 
concelho, tendo em conta entre outros factores as i nfra-estruturas rodoviárias 
existentes e a densidade demográfica e solicitar à firma promotora que apresente 
igualmente um estudo. 

Mais delibera com a abstenção do Senhor Vereador Dr . Hélder Roque, 
nomear a Senhora Vereadora Dr. Neusa Magalhães, rep resentante do Município na 
Comissão criada pela ACILIS. 

** 
N.º 1233/04 INF. N.º 47/03 - (fl. - 50) 

De MULTIVOUGA - UTILIDADES, EQUIPAMENTOS E INVESTIMEN TOS 
IMOBILIÁRIOS, LDA, com sede na Rua Dr. António Loureiro Borges, n.º 4 - Algés, 
referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um edifício 
comercial com hipermercado, hotel e habitação, a levar a efeito em Quinta de Santo António 
– Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 01/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia no sentido da implementação de um 
empreendimento no local acima indicado e prevendo a instalação de edifício comercial com 
hipermercado, edifício destinado a hotel e edifícios destinados a habitação; 

O local caracteriza-se como zona habitacional enquadrando-se no disposto no 
art.º 47.º e n.º 5 do art.º 50.º do Regulamento do Plano Director Municipal (publicado em DR 
II Série de 5/5/2001) e inserindo-se ainda na zona abrangida pelos estudos do Plano de 
Pormenor de Leiria Norte. 

Assim e da análise dos elementos agora apresentados constata-se que: 

1.º o proposto interfere com o loteamento confinante do lado sul (processo n.º 
31/80), nomeadamente túnel de acesso que se encontra proposto efectuar através de parte 
do lote 32, sendo ainda proposta a alteração de localização do edifício previsto no mesmo 
(hotel), parte no lote 32 e parte em parcela a destacar do presente prédio; 

2.º é proposta ainda a construção de edifícios independentes destinados a 
habitação e centro comercial; bem como operação de destaque, considerando-se que o 
mesmo configura operação de loteamento; 

3.º os elementos apresentados não são totalmente explícitos quanto ao 
proposto, nomeadamente quanto aos pisos em cave abaixo da cota do arruamento, não 
sendo possível avaliar quanto às áreas de construção propostas e índices urbanísticos face 
ao disposto no Regulamento do PDM; 

4.º o conjunto comercial não se encontra devidamente licenciado nos termos do 
previsto na Lei n.º 12/04, de 30 de Março, tendo em conta o disposto no n.º 3 do art.º 4.º; 

5.º o local, e face à amplitude e impacto urbano do proposto, não se encontra 
servido das infra-estruturas necessárias à sua viabilização; 



 

CMLeiria/ Acta n.º 29 de 2004.09.06 

.0001263(15) 
 

6.º o pedido não se encontra correctamente instruído, dado que não é 
apresentada certidão da Conservatória relativamente à parcela que não é da posse do 
requerente, tendo em conta o disposto no n.º 3 do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

7.º mais se refere que eventuais alterações ao previsto no alvará de loteamento 
acima indicado, devem ser apresentadas em sede do mesmo e distintamente do presente 
pedido, dado tratarem-se de prédios distintos e com artigos matriciais igualmente distintos. 

Assim, face ao acima referido, e dado que o proposto pelas suas características 
não se enquadra plenamente nas disposições 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, emite-se 
parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1 
e n.º 5 do artigo 24.º do diploma legal referido”. 

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. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1234/04 PROC.º LECOM N.º 3/04 - (fl. - 208) 

De MULTI DEVELOPMENT CORPORATION PORTUGAL - PROMOTORA  
IMOBILIÁRIA, S.A, com sede na Rua Dr. António Loureiro Borges, n.º 4 – R/C – 
Arquiparque – Miraflores - Algés, acompanhado do ofício da Direcção Regional da 
Economia do Centro, solicitando parecer acerca da localização do conjunto comercial 
(Forum Leiria), a instalar em Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  01/09/04, face ao previsto no 
n.º 2 do art.º 11.º, art.º 13.º e n.º 1 do art.º 5. º da Lei n.º 12/04, tratando-se de um pedido 
de parecer referente ao estabelecimento comercial ( conjunto comercial) a instalar 
num local cartografado no Plano Director Municipal de Leiria como unidade industrial 
em espaço urbano, e tendo em conta os parâmetros ur banísticos definidos para o 
local e previstos no art.º 50.º da rectificação ao Regulamento do PDM de 5/06/01 – DR 
II Série, delibera, por unanimidade, emitir parecer  desfavorável acerca da localização 
do conjunto comercial a instalar no local acima ref erido, dado que da análise dos 
elementos apresentados constata-se que:  

1.º o conjunto comercial é proposto instalar numa e dificação a licenciar / 
construir numa área de terreno que abrange prédios com artigos matriciais distintos a 
saber: 

1.1 parte do artigo matricial n.º 3149 (antigas ins talações da unidade 
industrial existente – Proalimentar) e parte do art igo matricial n.º 4560 
(correspondente ao lote n.º 32 do loteamento confin ante); 

2.º os elementos gráficos não são totalmente explíc itos quanto ao 
proposto dado que se refere que o conjunto comercia l e a edificação onde se 
pretende instalar, se insere num conjunto que integ ra também edificações destinadas 
a uma unidade hoteleira e um conjunto habitacional;  
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2.1 tendo em conta os elementos gráficos apresentad os, o edifício 
destinado ao conjunto comercial e hotel não parecem  encontrar-se dissociados; 

3.º é proposta a realização de diversas alterações na rede viária 
envolvente bastante significativas, dado que se con sidera, com base no estudo viário 
que instrui o pedido, que serão as mesmas necessári as realizar para a viabilização do 
empreendimento; 

4.º nestas condições e face ao acima indicado consi dera-se que: 
4.1 não é possível avaliar quanto ao enquadramento do mesmo no 

Regulamento do Plano Director Municipal, nomeadamen te índices urbanísticos, dado 
que não é explícito qual a operação urbanística que  se pretende levar a efeito, face ao 
regime jurídico da urbanização e da edificação apli cável (licenciamento de edifício ou 
loteamento); 

4.2 não é ainda claro qual a operação urbanística q ue se pretende levar a 
efeito e com base na qual se pretende licenciar as edificações em causa, uma vez que 
a proposta abrange artigos matriciais distintos, no meadamente parte do lote 32 (a que 
se refere o loteamento confinante n.º 31/80) e part e do artigo matricial das antigas 

instalações da unidade industrial (Proalimentar), p arecendo dar origem a 
um novo arruamento, a um conjunto habitacional, à u nidade comercial e a um hotel, 
que iria ser implantado, parcialmente no lote 32 e o restante em parte do terreno da 
antiga unidade industrial acima referida; 

4.3 os elementos gráficos não são ainda totalmente explícitos 
relativamente à edificação onde se pretende integra r o conjunto comercial, sendo 
que, face aos elementos apresentados a mesma excede  a altura prevista no 
Regulamento do PDM para o local, não sendo igualmen te possível verificar se o 
índice de construção se enquadra no referido regula mento (art.º 47.º), quer por se 
desconhecer quais as operações urbanísticas a levar  a efeito, quer devido ao facto de 
com base nos elementos apresentados, não se poder a valiar as áreas de construção 
contabilizáveis para aplicação do índice, acima e a baixo da cota de soleira. 

4.4 o local não se encontra servido de infra-estrut uras, nomeadamente 
viárias, necessárias à implementação e correcto fun cionamento do empreendimento, 
tendo em conta o volume de tráfego gerado e impacto  na rede viária da malha urbana 
desta zona da cidade. 

Mais delibera dar conhecimento da presente delibera ção à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e Direcção Regional da 
Economia do Centro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 
Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a seguinte relação: 

** 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º 1235/04 PROC.º LOT. N.º 49/96- (fl.329) 

De Manuel Fonseca da Silva acompanhado de um requerimento de JOSÉ 
CARREIRA GASPAR  residente na Rua Cidade de Tokushima n.º 16 – 2.º Esq em Leiria, 
CARLOS ALBERTO DIAS MARQUES  residente na Rua António Campos n.º 155 – Lote 16 
em Leiria, MANUEL CARREIRA GASPAR  residente na Av. Padre Patrício n.º 59 em Casal 
da Ladeira, freguesia de Santa Eufémia a solicitar alterações ao loteamento sito em 
Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa. 

As alterações aos lotes 3, 4 e 5 consistem no aumento da área total de 
implantação e no aumento das áreas de construção das caves e enquadram-se no PDM. 

Decorreu o período de discussão pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01 de 04 de Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 31.08.2004 de libera, por unanimidade aprovar 
as alterações requeridas e autorizar a emissão do A ditamento ao Alvará. 

** 

N.º 1236/04 PROC.º LOT. N.º 30/97- (fl.397) 

De INFRALEIRIA – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA  com sede na Rua 
Barro da Ponte, n.º 145 em Caxieira, freguesia de Santa Eufémia acompanhado de um 
requerimento a solicitar alterações ao loteamento sito em Andrinos, freguesia de Pousos. 

Tratam-se de alterações que consistem no seguinte: 

a) Aumento da área de implantação e no aumento da área de construção em 
cave no lote 1; 

b) Alteração do uso de habitação e comércio para habitação no lote 1; 

c) Diminuição do número de fogos no lote 1; 

d) Alteração à configuração do lote 1; 

e) Alteração à localização e configuração da área destinada a zona verde 
pública confinante com o lote 1. 

O requerente apresenta ainda Planta de Síntese rectificada (folha 410) quanto às 
alterações do lote n.º 1, com o objectivo de especificar melhor, no quadro de áreas, a área 
de construção para habitação e a área total de construção. Também é identificada a parte 
da área da zona verde alterada. 

Decorreu o período de discussão pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/01 de 04 de Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 31.08.2004 de libera, por unanimidade, 
aprovar as alterações e rectificações requeridas, b em como autorizar a emissão do 
Aditamento ao Alvará. 
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PONTO NÚMERO CINCO 

T. 96/2004 – TRABALHOS COMPLEMENTARES NA PONTE SOBR E O RIO LIS 

N.º 1237/04 Retirado, agendar para a próxima reuniã o. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1238/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 3 de Setembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €3.277.554,17, sendo de Operações 
Orçamentais €2.505.901,14 e de Operações de Tesouraria €771.653,03. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS  
N.º 1239/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 30 de Agosto a 3 de Setembro de 2004, correspondente às 
Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 6866, 6868, 7065, 7068, 7069, 7174 a 7178, 7203 a 
7209, 7212, 7214 a 7221, 7223 a 7227, 7230 a 7232, 7234, 7237, 7246, 7247, 7266, 7267, 
7269 a 7272, 7274, 7276, 7285, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 424, 425, e 
às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 5263, 5283, 5529, 5530, 5643, 5646, 5647, 
5875, 5885, 6600, 6724, 6726, 6728 a 6731, 6741, 6743 a 6748, 6783, 6792 a 6800, 6806 a 
6829, 6842, 6859, 6874, 6879, 6887, 6889, 6890, 6914, 6916 a 6918, 6946, 6953, 6992, 
6994, 6997, 7036, 7071, 7075, 7077, 7078, 7080 a 7087, 7089 a 7098, 7100, 7114 a 7117, 
7119 a 7121, 7124 a 7127, 7131, 7132, 7136, 7139, 7141 a 7143, 7144 a 7146, 7148 a 
7150, 7153 a 7157, 7160 a 7167, 7171, 7179 a 7199, 7222, 7228, 7229, 7233, 7238, 7241 a 
7243, 7248, 7282 a 7284 no valor total de €363.391,07. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

FIXAÇÃO DA TAXA DA DERRAMA PARA O ANO DE 2005 

N.º 1240/04 A Câmara, no uso da competência que lhe  é conferida pela alínea a) do 
n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Set embro, e tendo em conta o disposto no 
art.º 18.º do Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, delibe ra por maioria, com os votos contra 
dos Senhores Vereadores, Dr. José Manuel Silva, Dra . Maria Manuela Miranda, Eng.ª 
Isabel Gonçalves e Dr. Hélder Roque propor o lançam ento de uma derrama para o ano 
de 2005 de 10% sobre a colecta do Imposto sobre o r endimento das Pessoas 
Colectivas (IRC) gerado na área geográfica do conce lho que exerçam, a título 
principal, uma actividade de natureza comercial, in dustrial ou agrícola, para reforço 
da capacidade financeira do Município, conforme o n .º 2 do art.º 18.º da Lei n.º 42/98, 
de 6 de Agosto. 
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Mais delibera submeter à aprovação da Assembleia Mu nicipal de acordo 
com a alínea f) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 1 69/99, de 18 de Setembro. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque, mantém o seu voto contra tal como nas 
deliberações anteriores. Não concorda com a derrama tal como ela é proposta, num 
momento de conjuntura económica difícil para as empresas, com mais falências e maior 
número de desempregados. A derrama acarreta ainda maiores dificuldade às empresas. 
Por outro lado, quando se exige um maior esforço às empresas, em tempos de austeridade 
e muito rigor nas contas, a própria Câmara não dá o exemplo, não reduzindo os custos 
desnecessários e excessivos expressos na sua despesa corrente. A Câmara necessita de 
receitas para fazer face às suas enormes despesas, para suportar os seus encargos e as 
suas dívidas, mas devia dar o exemplo, revelando esforço na poupança e contenção de 
gastos, para que as empresas e os cidadãos sintam que o seu dinheiro é bem aplicado. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva , justificou o seu voto com a informação 
abaixo transcrita: 

“A derrama é uma fonte de financiamento importante para quase todas as 
Câmaras. O PS não tem uma posição de princípio contrária. No entanto, tal como tem 
acontecido nos anos anteriores entendemos que deve ser claramente assumido que as 
receitas decorrentes da derrama devem ser afectas de forma transparente a actividades 
prioritárias e não a despesas correntes. O PS sempre se bateu para que o financiamento 
obtido por esta via seja integralmente utilizado nos SMAS em obras de saneamento e 
requalificação da rede de água. Como o PSD não aceita a nossa proposta votamos contra.” 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves , solicitou que sempre que fossem 
discutidos assuntos com esta importância fosse distribuído um documento base de suporte, 
de forma a se poder ter uma decisão mais sustentada. 

O seu voto é contra esta proposta uma vez que se trata de definir a taxa máxima 
para um imposto que vai sobrecarregar as empresas sem que se tenha uma avaliação de 
qual o retorno ou contrapartida que esse imposto vai trazer em termos de desenvolvimento 
e da melhoria da qualidade de vida no concelho. 

** 

FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA O 
ANO DE 2005 

N.º 1241/04 Para efeitos do disposto no n.º 4 do ar t.º 112.º do Código do Imposto 
Municipal Sobre Imóveis (CIMI), a Câmara Municipal de Leiria delibera por maioria 
com os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Jos é Manuel Silva e Dra. Maria 
Manuela Miranda e e Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr. Hé lder Roque propor à Assembleia 
Municipal que fixe as seguintes taxas do Imposto Mu nicipal Sobre Imóveis (IMI): 

1) Prédios urbanos [alínea b) do n.º 1 do art.º 112 .º do CIMI] – 0,8%; 

2) Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI [a línea c) do n.º 1 do art.º 112.º 
do CIMI] – 0,5%; 
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3) Para a área territorial definida pelo perímetro da zona declarada Área Crítica de 
Recuperação e Reconversão Urbanística do Centro His tórico da Cidade de 
Leiria, conforme delimitação estabelecida no Decret o n.º 15/2001, de 22 de 
Março (Diário da República I Série B, n.º 69, pág. 1613) minoração de 25% para 
ambas as taxas, sendo a 

3.1) taxa efectiva da alínea b) do n.º 1 do art.º 1 12.º do CIMI – 0,6% 

3.2) taxa efectiva da alínea c) do n.º 1 do art.º 1 12.º do CIMI – 0,4% 

Mais delibera, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e 
para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 2 do a rt.º 53.º , ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, remeter o assunto à Assembleia Muni cipal para fixação das taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis. 

A tomada desta opção, em nome da prudência na gestã o financeira, não 
impede, antes obriga, as alterações que a execução do ano de 2005 venha a justificar, 
em anos subsequentes. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, informou que o seu voto é contra 
seguindo a mesma posição assumida no ano transacto e ainda porque tal como no caso da 
derrama, não lhe foi apresentado qualquer documento de suporte à decisão e ainda por 
entender que também neste caso se está perante uma proposta de aplicação de taxas de 
imposto sobre os munícipes sem uma avaliação de qual o retorno ou contrapartida que em 
termos de melhoria de qualidade de vida, o pagamento desse imposto vai trazer ao 
concelho. 

** 

XXIV MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E AO ORÇAMENTO 
DE 2004 

N.º 1242/04 Presente a 24.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 24.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 15ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 17.ª Alteração ao Plano 
de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera, por un animidade, aprovar a 
24.ª modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2004, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €395.315,25 cada e a 
24.ª alteração ao Orçamento para o presente ano de 2004, com inscrições/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €326.120,25 ca da, de acordo com a alínea d) 
do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO NO VA LOR DE €125.000,00 
PARA AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DA FREGUESIA DE CARVIDE  

N.º 1243/04 Pela Sra. Presidente foi presente o processo relativo a aquisição de um 
terreno, para ampliação das instalações existentes da Freguesia de Carvide. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade transferir o montante de €125.000,00 pa ra a Junta de freguesia de 
Carvide, para a aquisição do terreno, ao abrigo do disposto no artigo 64.º, n.º 6, alínea 
b) da Lei n.º 169/99, de 28 de Setembro, alterada p ela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – DR. JOSÉ MANU EL PINHEIRO LOPES, 
MANDATÁRIO DE CLÁUDIO MAURO LODEIRO MACEDO (ENT. 30 878/03 
N.º 1244/04 Notificado da deliberação camarária que manifestava a intenção de assumir 
parcialmente a responsabilidade por danos sofridos na sua viatura e ocasionados por queda 
num buraco existente na Estrada Municipal Loureira/Chainça, veio Cláudio Mauro Lodeiro 
Macedo , residente na Rua do Outeiro Cacho, 16, lugar de Loureira, Santa Catarina da 
Serra, Leiria, através do seu Advogado, Dr. José Manuel Pinheiro Lopes, dizer que não era 
possível aceitar a indemnização proposta, requerendo o pagamento da sua totalidade. 

O requerente não juntou elementos novos que permitam reapreciar a 
deliberação tomada pela Câmara em reunião de 03.09.15. 

Dizia-se na informação que sustentou a referida deliberação camarária: 

«...A participação elaborada pela GNR confirma a existência de um buraco com 2,30 
m de comprimento, 0,50 m de largura e 0,25 m de profundidade. O Encarregado do sector 
de manutenção e conservação de vias municipais confirma existência de buracos no local 
indicado. Não havia qualquer sinalização no local. 

Houve, assim, uma omissão dos deveres objectivos de cuidado fundados nas 
atribuições do município quanto à manutenção e sinalização da via a seu cargo da qual 
resultou o acidente. 

Não fora essa omissão e muito provavelmente o evento que obriga à reparação não 
se teria consumado. Deve, pois, concluir-se pela culpa do Município que não tomou as 
medidas adequadas a prevenir a lesão. 

Todavia, a culpa do Município não isenta ou afasta a culpa do lesado que, em nosso 
entender, praticou igualmente um facto culposo contributivo para a produção e agravamento 
dos danos. 

Com efeito, deu-se como provado que o requerente circulava a uma velocidade de 50 
kms/hora, de noite, com pouca visibilidade, pavimento molhado porque estava a chover, 
numa estrada que ele conhece porque passa por lá bastantes vezes, sendo do seu perfeito 
conhecimento a degradação do piso com bastantes buracos, em clara violação do disposto 
nos artigos 24.º, n.º 1 e 25.º, n.º 1, alínea h), ambos do Código da Estrada. 
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Na verdade, o requerente deveria ter regulado e moderado a sua velocidade, 
atendendo ao mau estado de conservação da via, como, aliás, era do seu conhecimento, e 
ainda à circunstância de ser de noite, estar a chover e, por isso, com o pavimento molhado 
e haver pouca iluminação, por forma a poder, em condições de segurança, executar as 
manobras cuja necessidade seja de prever e, especialmente, fazer parar o veículo no 
espaço livre e visível à sua frente. 

Em tais circunstâncias, com a sua conduta negligente, o requerente contribuiu para a 
produção e agravamento dos danos, porquanto, caso circulasse a uma velocidade 
moderada e adequada às condições metereológicas e às características e estado do 
pavimento, como o impõe o já citado Código da Estrada, bem poderia ter evitado senão a 
produção, pelo menos o agravamento do dano. 

Acresce que a presunção legal prevista no artigo 493.º, n.º 1, do Código Civil, acima 
referida, só diz respeito à própria coisa móvel ou imóvel e não ao uso que dela se faz. 

A culpa no acidente e suas consequências há-de, assim, ser repartida pelo Município 
e pelo requerente, tanto mais que o facto ilícito (buraco), por si só, não era de molde a 
provocar todos os danos efectivamente sofridos pela viatura...». 

Diz o requerente que, no caso da Câmara Municipal não assumir as suas 
responsabilidades (pagamento total dos prejuízos sofridos), intentará a competente acção 
judicial. 

Ora, não tendo acrescentado elementos novos ao processo, nada justifica que se 
altere a posição então assumida, a não ser quanto ao próprio pagamento.  

Com efeito, recusando-se o requerente a aceitar a indemnização proposta e 
pretendendo intentar uma acção judicial contra a Câmara, propõe-se que o pagamento de 
qualquer indemnização ao requerente seja relegado para eventual decisão judicial sobre 
este assunto. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e, concordar com a 
informação da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de 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 – J. CARNIDE, L D.ª (ENT. 26435/03) 

N.º 1245/04 J. CARNIDE, LDª,  com sede em Alto da Cruz, n.º 46 – 2425-044, Monte 
Real, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura na estrada que liga 
Casal dos Claros a Monte Real, frente ao “estabelecimento dos Irmãos Gracios”, causados 
por uma tampa solta de sargeta. 

Juntou Orçamento no valor de €178,50. 

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. 
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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 sargeta em causa é um bem pertencente ao Município, competindo, por isso, 
à Câmara o dever de a guardar, vigiar e conservar em perfeitas condições, assegurando o 
seu pleno funcionamento com segurança, por forma a prevenir a eventual (neste caso, terá 
sido real) ocorrência de acidentes. 

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 existência da sargeta e que a mesma foi 
reparada pela Junta de Freguesia de Amor, logo após lhe ter sido comunicado este 
acidente. 

Deste modo, atenta aquela presunção legal vertida no 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 €178,50 (cento e setenta e oito Euros e cinquenta 
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 à munícipe em causa, no valor de €178, 50 (cento e setenta e oito euros 
e cinquenta cêntimos). 

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – FERNANDO CORD EIRO PEREIRA 
(ENT. 9314/03) 

N.º 1246/04 Fernando Cordeiro Pereira , residente na Rua da Serrada, 129, Pernelhas, 
Parceiros, veio requerer o ressarcimento dos danos sofridos na sua viatura, no dia 21 de 
Fevereiro de 2003, pelas 16,30 horas, no entroncamento da Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra com a Rua Comandante Almeida Henriques, nesta cidade de Leiria. 

Segundo o requerente, quando circulava no sentido descendente na Avenida 
dos Combatentes da Grande Guerra e virava à direita para a Rua Comandante Almeida 
Henriques, estando uma camioneta estacionada no centro da faixa de rodagem, que lhe 
dificultou a manobra de mudança de direcção, embateu com a parte lateral direita nos 
obstáculos em cimento, os quais se encontravam colocados do lado direito da faixa de 
rodagem do referido entroncamento, provocando-lhe danos. 

Apresentou participação do Auto de Ocorrência elaborado pela PSP, fotografias 
e orçamento no valor de €2.695,00. 

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). 

No caso concreto, encontravam-se, de facto, no lado direito da faixa de 
rodagem, três maciços hexagonais em cimento, pintados de amarelo e preto, que ali foram 
colocados pelos serviços municipais, com o objectivo de pôr fim ao estacionamento na 
curva daquele arruamento. 
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Diz o requerente no seu pedido inicial: «...Ao virar, ouvi um barulho e senti o 
veículo embater com a parte lateral direita em algo. Qual foi o meu espanto quando me 
deparei com maciços de cimento colocados na faixa de rodagem, que não são visíveis com 
veículos com características idênticos ao meu...». Porém, quando ouvido em Auto de 
Declarações, no âmbito de instrução do presente procedimento, afirmou: «... Como se 
encontrava uma carrinha de distribuição de frutas estacionada no cruzamento encostada ao 
lado direito, teve necessidade de se encostar ao passeio do lado direito para poder passar, 
tendo raspado com a sua viatura nos maciços de cimento que se encontravam 
indevidamente na via, fora do passeio e que, por serem muito baixos, não deu para se 
aperceber da sua existência naquele local. Mais declara que costuma passar naquele local 
e já tinha visto os maciços referidos mas na altura teve que se desviar bastante por causa 
da carrinha que se encontrava estacionada indevidamente (sublinhado nosso) ...». 

Decorrem do exposto dois traços essenciais: por um lado, o requerente conhecia 
o local e sabia que nele estavam colocados os três maciços hexagonais em cimento, e, por 
outro, teve que se desviar bastante para a direita da sua faixa de rodagem por causa da 
“carrinha que se encontrava estacionada indevidamente”. Em tal situação, não pode dizer-
se que os maciços em cimento foram causa, directa ou indirecta, dos danos provocados na 
viatura do requerente. 

Assim, não se provando o nexo de causalidade adequada entre o facto ilícito 
(maciços de cimento no lado direito da faixa de rodagem, encostados ao passeio) e os 
danos sofridos pelo requerente, falta um dos pressupostos essenciais à responsabilidade 
civil extracontratual do Município, desobrigando este do dever de indemnizar. 

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 da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de 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 – JURIS-LEGIS –  INFORMAÇÃO 
JURÍDICA, SA (ENT. 22285/03) 

N.º 1247/04 JURIS - PROTECÇÃO JURÍDICA,  veio requerer o ressarcimento dos danos 
sofridos na viatura do seu segurado, Aires da Silva Ferreira , residente em Rua da Capela, 
6, lugar de Carnide de Baixo, freguesia de Carnide, Pombal, no montante de €401,63, na 
Estrada Municipal que liga o Barracão à Guia. 
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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, 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. 

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). 

À responsabilidade civil extra-contratual 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. 

Porém, a referida presunção legal que impende sobre o Município não dispensa 
o requerente, bem pelo contrário, de fazer prova dos factos que alega e dos danos sofridos. 

No caso concreto, a Juris-Protecção Jurídica nas cartas dirigidas à Câmara 
refere o dia 02.11.02, como data do acidente. Porém, a testemunha Abel Fernando 
Carvalho Gameiro, no Depoimento Testemunhal enviado a esta Câmara por aquela 
entidade – Juris – Protecção Jurídica -, afirma, num lado, que o acidente ocorreu no dia 
01.11.2002, pelas 15 horas, e, noutro, que era de dia.  

Na “Declaração Amigável de Acidente Automóvel” subscrita pelo requerente 
Aires Silva Ferreira consta, também, o dia 01.11.2002, pelas 15 horas, como data do 
acidente. Porém, quando foi ouvido no âmbito da instrução do presente procedimento, o 
requerente declarou o seguinte: 
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«Questionado sobre o dia e hora a que decorreu o acidente, o mesmo declarou 
que foi cerca das 22,00 horas do dia 1 de Novembro de 2002. Circulava a cerca de 40/60 
km na estrada que liga Barracão a Guia, no lugar de Marco, freguesia de Bajouca quando 
se cruzou com um veículo que não baixou os “máximos” embora lhe tivesse feito sinais 
várias vezes. Nessa altura, devido ao ter ficado momentaneamente encadeado com os 
faróis, caiu no buraco que a fotografia documenta (embora não seja grande tinha pelo 
menos uns 15 cm de profundidade)...». 

Decorre do exposto que há uma flagrante contradição entre o dia e hora da 
ocorrência. Se não custa admitir que tenha havido lapso quanto ao dia, designadamente por 
parte das cartas da Juris-Protecção Jurídica que indicam o dia 02.11.2002, o mesmo já não 
acontece no que toca à hora – dia ou noite ? -, porquanto, sem esse elemento, não é 
possível apurar, com a convicção e certeza possíveis, as condições, o modo, a causa e 
responsabilidade pelo acidente e, consequentemente, se o Município está ou não obrigado 
a reparar os prejuízos que o requerente alega ter sofrido. 

É certo que no regime de presunção de culpa vertido no já citado artigo 493.º, n.º 
1, do Código Civil, 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). 

Acresce, ainda, que, face às divergências relativas à hora do acidente – o 
requerente declara, num documento, que o acidente ocorreu de dia, às 15,00 horas, e, 
noutro, que o mesmo teve lugar de noite, às 22,00 horas -, não é possível apurar a causa do 
acidente ou, pelo menos, estabelecer o nexo de causalidade adequada entre o facto ilícito e 
o dano. Não se dando como provado um dos pressupostos necessários para a 
responsabilização civil do Município, inexiste a obrigação de indemnizar.  

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 da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de 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. 

** 

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE  ÁGUA E 
SANEAMENTO DE LEIRIA – ANO 2003 

N.º 1248/04 Presente o Relatório de Gestão do Ano de 2003 dos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, remetido pelo Conselho de 
Administração dos SMAS onde foi aprovado por unanimidade, na sua reunião de 17 de 
Agosto do corrente ano, a fim de ser aprovado pela Câmara e remetido à Assembleia 
Municipal. 
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A Câmara delibera por unanimidade, aprovar o presen te Relatório e remeter 
para apreciação e votação da Assembleia Municipal, conforme o disposto na alínea e) 
do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, 
de 11 de Janeiro. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves não esteve presente durante a 
discussão e votação deste ponto. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

ROADSHOW DA PORTUGAL TELECOM NA CIDADE DE LEIRIA 
N.º 1249/04 Presente o pedido da Portugal Telecom com a ENT.2377/04, dando 
conhecimento da organização de um roadshow que irá percorrer as capitais de distrito do 
país e cuja finalidade será a de desenvolver uma “cultura de grupo ao serviço do cliente a 
nível nacional”. Tendo sido Leiria seleccionada como a primeira anfitriã, vêm solicitar 
autorização para várias iniciativas na cidade de 30 de Setembro a 2 de Outubro.  

Requerem também a cedência do Castelo e apoio logístico para um cocktail e 
jantar comemorativo da presença da PT em Leiria para clientes e entidades locais (cerca de 
200 pessoas) precedido de uma pequena visita histórica cerca das 19h30m para alguns 
convidados. 

O apoio logístico será para: 
- colocação de estruturas de acrílico, de modo a serem resguardadas as 

varandas dos Paços Reais para o evento; 
- para um pequeno espectáculo musical necessitarão de um quadro trifásico de 

32Amp com fio de terra  
Assim, reconhecendo interesse municipal que resulta da divulgação da Cidade e 

do Município, propõe-se que seja cedido o Castelo, nomeadamente os jardins e os 
claustros, sendo o seu funcionamento assegurado por funcionários da Câmara . Os custos 
inerentes a este funcionamento serão da responsabilidade directa da Portugal Telecom 

A Câmara apreciou a informação da Divisão da Cultur a e tendo em conta 
que este evento trará alguma projecção para a cidad e e o Município em termos de 
notoriedade e dinamização pública, delibera por una nimidade no uso da competência 
dada pela alínea f) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei n .º 169/99, de 18 de Setembro, ceder  as 
instalações do Castelo à Portugal Telecom no dia 1 de Outubro, sendo também 
considerada a ocupação na tarde de 30 de Setembro, 1 e 2 de Outubro para 
montagem e desmontagem dos equipamentos, mediante o  pagamento da importância 
de €2.000,00, acrescida de IVA à Taxa Legal, para o  aluguer do espaço e o apoio 
logístico necessário ao evento (incluindo a colocaç ão dos acrílicos pretendidos) e os 
recursos humanos afectos ao Castelo; 

Deverão ainda ser considerados os seguintes aspecto s: 
- é necessária a presença de três funcionários para  apoio na Recepção e 

nos Paços Novos e um electricista, sendo os custos inerentes da responsabilidade 
directa da Portugal Telecom; 

- a empresa requerente assegurará a limpeza do espa ço utilizado no dia 2 
de Outubro (dia da desmontagem dos equipamentos); 

- a estrutura do espaço não poderá ser alterada, de vendo ser assegurado o 
devido acompanhamento de todas as acções junto das estruturas monumentais, pelo 
sector do Património. 
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PONTO NÚMERO NOVE 

ORTIFAE 

N.º 1250/04 A Sra. Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. Neusa Magalhães, 
apresentou A 2.ª Feira de Actividades Económicas da Ortigosa, com a informação que 
abaixo se transcreve: 

Objectivos 

- Promover/Divulgar as actividade económicas da Freguesia da Ortigosa; 

Envolver os empresários e habitantes da Freguesia em organizações que vão ao 
encontro dos seus interesses e que reflectem a confiança na sua capacidade realizadora. 

Local 

- Vai realizar-se no entroncamento da Rua dos Conqueiros com a Estrada 
Nacional 109. 

Datas/Horário 

Esta Feira vai realizar-se nos dias 3, 4 e 5 de Outubro 

Horário de funcionamento: 

- dia 1 de Outubro, das 19H30 às 24H00; 

- dia 2 de Outubro, das 11H30 às 24H00 

- dia 3 de Outubro, das 11H30 às 24H00 

Entidades Envolvidas 

- A organização deste Festival é uma iniciativa conjunta da Junta de Freguesia 

da Ortigosa e da Câmara Municipal de Leiria, com o apoio da Região de 

Turismo de Leiria/Fátima; 

- Também participam e colaboram na Feira os Bombeiros, Associações de 

Solidariedade, Grupos desportivos e a Paróquia da Ortigosa. 

A Feira conta com a presença de 50 Expositores e 10 tasquinhas gastronómicas 

2- Programa de Animação 

- Paralelamente à componente promocional e divulgadora da actividade 

económica, vai ser assegurada uma componente de animação 

recreativa/musical. 

Promoção/Divulgação 

A divulgação do Festival vai ser feita através de faixas publicitárias.” 
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A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade autorizar a 
realização da I Feira de Actividade Económicas da O rtigosa, nos termos em que é 
apresentado. Mais delibera, no âmbito do estipulado  na alínea n) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, respeitante a  atribuições do Município em 
termos de promoção do desenvolvimento, conjugado co m a alínea b) do n.º 6 do art.º 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir  um apoio no valor de €500,00 
(Quinhentos Euros) à Junta de Freguesia da Ortigosa  para a promoção do evento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROPOSTA DE ADESÃO À SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE / DIA EUROPEU 
SEM CARROS 2004 

N.º 1251/04 Propõe-se, à semelhança de anos transactos, a adesão da Câmara Municipal 
de Leiria, à Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Carros 2004, a realizar de 
16 a 22 de Setembro e tendo como Dia Europeu Sem Carros o dia 22 de Setembro. Para o 
efeito apresenta-se, em maqueta anexa, a proposta de delimitação da Zona Sem Tráfego 
Automóvel, bem como as actividades a, eventualmente, desenvolver durante aquela 
Semana. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e reconhecendo a 
importância da iniciativa delibera por unanimidade,  concordar com a adesão à 
Semana Europeia da Mobilidade / Dia Europeu Sem Car ros 2004, bem como com os 
elementos apresentados em anexo. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

TOPONÍMIA DAS FREGUESIAS DE AMOR E MILAGRES 

N.º 1252/04 Presente as informações da Comissão Municipal de Toponímia que abaixo se 
transcrevem: 

“PROPOSTA DE TOPONÍMIA 

DA  

FREGUESIA DE AMOR 

A Comissão Municipal de Toponímia  do concelho de Leiria, concordou com a atribuição 
do topónimo TRAVESSA DA LAGOA, conforme ofício165/04 enviado em 2004.07.15, pela 
Junta de Freguesia supra, com registo de entrada nesta Câmara Municipal Nº.21881 em 
2004.07.20, conforme abaixo descriminado, pelo que propõe à Câmara Municipal a sua 
aprovação. 

BARREIROS 
- TRAVESSA DA LAGOA – com início na Rua da Lagoa e com fim na Rua da 

Pedrinha.” 
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“PROPOSTA DE TOPONÍMIA 

DA 

FREGUESIA DOS MILAGRES 

A Comissão Municipal de Toponímia  do concelho de Leiria, concordou com a  atribuição 
do topónimo “CANTO DA FLORESTA”, conforme ofício 136/04 enviado em 2004.06.26, pela 
Junta de Freguesia supra e com registo de entrada nesta Câmara com o nº.19985 em 
2004.06.29, conforme abaixo descriminado, pelo que propõe à Câmara Municipal a sua 
aprovação. 

FIGUEIRAS 
CANTO DA FLORESTA – com início e fim  na Rua Nossa Senhora de Fátima.” 

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 nas freguesias de Amor e 
Milagres  

** 

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: 

- TAÇA DA EUROPA DE NAÇÕES 

** 

TAÇA DA EUROPA DE NAÇÕES 

N.º 1253/04 A Senhora Presidente informou que o Estádio Municipal de Leiria vai acolher, 
em Junho de 2005, a Taça da Europa de Nações – 1.ª Divisão, uma das provas mais 
importantes a nível europeu ao nível de selecções, logo a seguir à Superliga do Atletismo. 

A Câmara tomou conhecimento. 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Roque , manifestou a seu agrado à Sra. 
Presidente por Leiria ser palco de tão importante prova. 

Realçou, para que se possa aproveitar todos os impactos positivos da sua 
realização e que Leiria faça boa figura, que desde já, conjuntamente com as entidades com 
conhecimentos nesta área, nomeadamente Associação Distrital de Atletismo e respectiva 
Federação Nacional, se desenvolva um trabalho de promoção do evento, para que a tempo 
se consiga obter bons resultados ao nível da assistência de público. Não existe em Portugal 
tradição de grande afluência a este tipo de espectáculo desportivo, ao contrário de alguns 
países europeus, e é importante que Leiria, até pela dimensão do seu estádio, não revele 
uma imagem desoladora de ausência de público. 

** 
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ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 6 de Setembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 

 
 


