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Acta n.º 27 
Aos dezasseis dias do mês de Agosto 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.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

** 

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

** 

Os Senhores  Vereadores, Dr. Paulo Jorge Rabaça Saraiva, Dr. José Manuel 
Carraça da Silva, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos e Dr. Hélder Manuel 
Matias Roque estiveram ausentes da reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
Paulo Ramos, 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. 

** 

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: 

1412/01 JOSÉ LUÍS CARREIRA LOPES 

 282/03 MALAGUETA AFRODISÍACA - RESTAURANTE, LDª. 

 618/03 MARTA LOPES - CONSTRUÇÕES, LDª. 

1167/03 CARLOS JOSÉ PINHEIRO DOMINGUES 

1437/03 ADÉLIA MARIA TOMÉ DOS SANTOS PEDROSA 

1439/03 MANUEL MENDES SIMÕES 

 212/04 MANUEL GASPAR MENDES - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES 
UNIPESSOAL, LDª. 

 240/04 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MARRAZES 

 246/04 RICARDO MIGUEL NETO ANTUNES 

 336/04 LISA MARIA NETO DE OLIVEIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

INF. 36/04 JOAQUIM DOS SANTOS GAMEIRO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO: 

PART. 179/04 JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES 

PONTO NÚMERO QUATRO 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

LOT. 28/90 ALBINO PEREIRA 

LOT. 62/79 DÁLIA MARIA PEREIRA COSTA 

LOT. 11/84 HERDEIROS DE ANTÓNIO MARIA ABREU GUERREIRO 

PONTO NÚMERO CINCO 

T -  LOTEAMENTO DA ZONA DE EQUIPAMENTO DA QUINTA DA CARVALHA 

PONTO NÚMERO SEIS 

  ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 200/01 CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DOS MILAGRES 
- ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 
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T – 169/02 CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LIS – ACESSIBILIDADES AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA – DR. MAGALHÃES PESSOA LIGAÇÃO 
DO IC2 Á ZONA DESPORTIVA. - APROVAÇÃO DE MINUTA DE 
CONTRATO 

T – 18/03 CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE AZOIA - ALTERAÇÃO À 
IMPLEMENTAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA 

T – 18/03 CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE AZOIA - INFORMAÇÃO PARA 
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

T – 115/03  CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DOS POUSOS -
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

-  COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS- 
REFORMULAÇÃO E ACTUALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO SETE 

- RESUMO DE TESOURARIA 

- PAGAMENTOS 

- XXII MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PONTO NÚMERO OITO 

-  VOTOS DE PESAR 

PONTO NÚMERO NOVE 

-  PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – ABAIXO ASSINADO – JOSÉ ANTÓNIO 
ANTUNES BENTO 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO 
DISTRITO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO ONZE 

- SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁXI 
(ENT.21668/04) 

- SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁXI 
(ENT.10388/04) 

PONTO NÚMERO DOZE 

-  PLANO DE PORMENOR DA FRENTE MARÍTIMA DO PEDRÓGÃO 

PONTO NÚMERO TREZE 

- PROPOSTA DE PROTOCOLO - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A IDOSOS 
(PAII) PARA A FREGUESIA DE LEIRIA E RESTANTE ÁREA DE INFLUÊNCIA. 
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-  ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSIDIO NO VALOR DE €2.030,00  À CONFERÊNCIA DE 
S. VICENTE DE PAULO DE MARRAZES, PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES 
HABITACIONAIS DE UMA FAMÍLIA RESIDENTE NA FREGUESIA DE MARRAZES - 
(ENT 23141/04) 

PONTO NÚMERO CATORZE 

-  ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO NA FREGUESIA DE MARRAZES 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 556/03 DA ACTA N.º 12 DE 31/03/03 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

-  TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS COM O TEATRO 
MIGUEL FRANCO 

- TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – RELATÓRIO E CONTAS - 2003 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

- PROJECTO “PORTUGAL 2004 – FESTA DAS CIDADES” – RELATÓRIO DE 
EXECUÇÃO 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1103/04 PROCº N.º 1412/01 – Retirado por falta de quorum. 

** 

N.º 1104/04 PROCº N.º 282/03 - (fl. - 161) 

De MALAGUETA AFRODISÍACA - RESTAURANTE, LDª., com sede na Rua 
Gago Coutinho, n.º 17, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da alteração de um 
espaço comercial, localizado num edifício situado na Rua Gago Coutinho, n.º 17 – r/chão 
(fracção “B”), freguesia de Leiria, para instalação de um estabelecimento de restauração e 
bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/08/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização da alteração do espaço comercial acima referido, devendo 
no prazo de seis meses cumprir com o seguinte: 

1.º apresentar termos de responsabilidade dos autor es dos projectos das 
redes prediais de água e esgotos, projecto de exaus tão de fumos e projecto acústico, 
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de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de  19 de Setembro, e com a 
indicação da legislação em vigor; 

1.2 apresentar projecto acústico rectificado de for ma a prever o 
cumprimento do Decreto-Lei n.º 129/02 de 11 de Maio  (requisitos acústicos para 
edifícios); 

2.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo 
Governador Civil e Centro de Saúde (do qual deverá ser dado conhecimento à 
requerente / folhas 177 e 201 respectivamente). 

Mais delibera informar que, caso pretenda publicida de e/ou toldos 
exteriores, deverá requerer o respectivo licenciame nto junto da Repartição de Taxas e 
Licenças desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 1105/04 PROCº N.º 618/03 - (fl. - 84) 

De MARTA LOPES - CONSTRUÇÕES, LDª., com sede na Rua do Covão, n.º 
396 – Casal do Pilha, freguesia de Milagres, 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 
uma moradia unifamiliar, a levar a efeito na Rua D. Carlos I – Sismaria, freguesia de 
Marrazes, com demolição do existente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerand o que os elementos 
apresentados não vêm dar resposta aos motivos que e stiveram na origem da 
proposta de indeferimento, e tendo em conta a infor mação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 30/07/04, del ibera por unanimidade indeferir a 
pretensão ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º  1 e n.º 4 do artigo 24.º do Decreto-
Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção d ada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho, uma vez que: 

1.º o projecto de arquitectura não cumpre com o dis posto no art.º 47.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal, relativame nte ao índice de construção 
(máximo 1.5), dado que o sótão é contabilizado para  índice. Verifica-se que este 
espaço possui um pé direito elevado e vãos de ilumi nação e ventilação, prevendo 
assim características habitacionais; 

2.º o projecto apresentado não prevê o correcto enq uadramento no local 
relativamente à solução da cobertura apresentada, u ma vez que esta impossibilita um 
eventual alinhamento de cérceas; 

3.º o lugar de estacionamento não prevê a dimensão mínima prevista no 
Anexo II do Regulamento do PDM (2.5x5.0m); 

4.º a memória descritiva não se encontra correcta r elativamente à cércea 
indicada, bem como a estimativa orçamental não está  de acordo com os custos 
previstos no Regulamento Municipal de Obras Particu lares. 

** 
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N.º 1106/04 PROCº N.º 1167/03 - (fl. - 41) 

De CARLOS JOSÉ PINHEIRO DOMINGUES, residente na Rua do Cruzeiro, n.º 
97 – freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar e alteração de 
um muro, a levar a efeito na Rua do Cruzeiro, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/07/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida e alteração do muro, condicionado ao 
seguinte: 

1.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; 

2.º a rampa de acesso à garagem não poderá interfer ir com o passeio 
exterior à parcela; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
4.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.” 

** 

N.º 1107/04 PROCº N.º 1437/03 - (fl. - 31) 

De ADÉLIA MARIA TOMÉ DOS SANTOS PEDROSA, residente na Rua de 
Leiria, n.º 90 – Boco – Vieira de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da operação 
urbanística que consta do pedido de licença para alteração de um estabelecimento 
comercial (fracção “A”), localizado num edifício situado na Estrada da Base Aérea, freguesia 
de Monte Real, para instalação de clínica veterinária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/08/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da alteração do estabelecimento acima referido para clínica veterinária, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Centro 
de Saúde, Veterinário Municipal e Serviço Nacional de Bombeiros (dos quais deverá 
ser dado conhecimento à requerente / folhas 97, 82 e 70 respectivamente); 

2.º apresentar no prazo de 6 meses, projecto das re des prediais de águas 
e esgotos. 

** 
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N.º 1108/04 PROCº N.º 1439/03 - (fl. - 38) 

De MANUEL MENDES SIMÕES, residente na Estrada dos Marinheiros, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar, a levar a efeito 
numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade situada em Barriscos, freguesia de 
Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  10/08/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia acima referida, condicionad o ao seguinte: 

1.º alterar a localização da entrada da garagem no piso da cave, face ao 
limite da propriedade proposto do lado Norte; 

2.º reformular a área de estacionamento proposta ju nto à via pública face 
ao acesso previsto para o edifício, e de modo a que  se assegure o referido acesso 
com carácter permanente; 

3.º deverá garantir um afastamento mínimo de 3,00m entre o edifício e o 
limite da propriedade proposto, face ao destaque (l ado Norte) a fim de se garantir a 
acessibilidade de viaturas em condições de seguranç a; 

4.º apresentar corte AA` com indicação do afastamen to da construção ao 
eixo da via do lado Nascente, e respectivas cotas a ltimétricas; 

4.1 a cota de soleira do rés do chão não poderá ser  superior a 1,00m em 
relação à via, a fim de se garantir o cumprimento d os índices urbanísticos para o 
local, e tendo em conta o disposto na alínea m) do art.º 3.º do Regulamento do Plano 
Director Municipal; 

5.º apresentar planta do rés do chão com indicação das escadas de 
acesso, na frente da edificação junto à via; 

6.º prever patamar devidamente dimensionado nas esc adas de acesso à 
cave por questões de segurança, junto à porta do ré s do chão, e nos termos do 
previsto nos art.ºs 15.º e 45.º do Regulamento Gera l das Edificações Urbanas; 

7.º garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 2 2.º e 47.º do Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segurança contra  incêndios), relativamente à 
disponibilidade de água e meios de extinção de incê ndios; 

8.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente  à segurança contra incêndios nos 
espaços de estacionamento na cave, nomeadamente no que se refere a: 

8.1 Capítulo IV, art.º 15.º [as antecâmaras da cave  deverão cumprir com o 
disposto na alínea a) do n.º 3], 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); 

8.2 Capítulo VIII (ventilação permanente); 
9.º apresentar calendarização referente aos trabalh os a executar; 
10.º apresentar certidão da Conservatória com ónus de não fraccionamento 

registado previamente à emissão de licença, face ao  pedido de destaque apresentado; 
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11.º previamente à emissão da autorização de utiliz ação deverá executar as 
infra-estruturas na frente da propriedade, nomeadam ente no que se refere ao 
alargamento de passeio de acordo com o indicado nos  elementos gráficos, tendo em 
conta a rectificação referida relativamente ao esta cionamento; 

11.1 os trabalhos deverão ser acompanhados pelos Se rviços de 
Fiscalização de Obras Municipais (DOM); 

12.º apresentar no prazo de seis meses as rectifica ções acima indicadas, 
bem como os respectivos projectos de especialidade;  

13.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de 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.” 

14.º caso pretenda o licenciamento de muros, deverá  apresentar pedido 
devidamente instruído para o efeito. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente, do pa recer emitido pela 
FAP – Força Aérea Portuguesa. 

** 

N.º 1109/04 PROCº N.º 212/04 - (fl. - 42) 

De MANUEL GASPAR MENDES - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDA DES 
UNIPESSOAL, LDª., com sede na Rua dos Picotos, n.º 6 – Carnide - Pombal, referente ao 
projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para 
construção de um bloco habitacional e muros de vedação, a levar a efeito em Prazo – 
Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/07/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura do bloco habitacional e muros acima re feridos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público p ara alargamento do 
arruamento, execução de passeio, estacionamento e g are para contentor de resíduos 
sólidos, devendo para o efeito medir-se 3.5m ao eix o do referido arruamento, assim 
como 1.5m para execução do passeio e gare para cont entor de resíduos sólidos 
adequadamente dimensionado, devendo apresentar pedi do 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 às áreas cedidas; 

3.º apresentar planta da cave rectificada de modo a  garantir o 
cumprimento do disposto no regulamento de segurança  contra incêndios, Decreto-Lei 
n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente ao sentido de abertura das portas, devendo 
estas abrir no sentido de fuga pelo piso do r/chão (n.º 1 do art.º 15.º); 
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4.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de €4.000,00  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.” 

7.º as rampas de acesso às garagens não deverão int erferir com o 
passeio; 

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

** 

N.º 1110/04 PROCº N.º 240/04 - (fl. - 79) 

De FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MARRAZES, com sede na Estrada 
de Santiago, n.º 1, freguesia de Marrazes, solicitando a isenção do pagamento da taxa 
referente à emissão do Alvará de Licença, pela construção de um anexo destinado a 
arrumos e garagem, a levar a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade isentar 
do pagamento de quaisquer taxas, devidas pelo licen ciamento do anexo destinado a 
arrumos e garagem, a levar a efeito na Estrada de S antiago, n.º 1 freguesia de 
Marrazes, nos termos do disposto na alínea b) do n. º 2 do art.º 73.º do Regulamento 
Municipal de Obras Particulares, e art.º 5.º da Tab ela Geral de Taxas e Licenças, 
devendo no entanto proceder ao levantamento do resp ectivo Alvará de Licença 
dentro dos prazos legalmente fixados, apresentando os documentos necessários 
para o efeito. 

** 

N.º 1111/04  PROCº N.º 246/04 - (fl. - 50) 

De RICARDO MIGUEL NETO ANTUNES, residente na Avenida da Cruz 
Branca, n.º 235 – Famalicão, freguesia de Cortes, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de uma moradia, 
anexo e muro, a levar a efeito numa parcela de terreno a destacar de uma propriedade 
situada na Rua das Abertas – Andrinos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  09/08/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia, anexo e muro acima referid os, condicionado ao seguinte: 
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1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público a o longo de todo o 
terreno, para alargamento do arruamento e execução de passeio, devendo para o 
efeito medir-se 3.5m ao eixo do referido arruamento , assim como 1.5m para execução 
do passeio; 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
relativamente à área a ceder, devendo para o efeito  apresentar pedido de certidão de 
cedências, acompanhado por planta de implantação co m indicação e quantificação do 
espaço a ceder, de acordo com o acima indicado; 

3.º previamente ao licenciamento deverá apresentar certidão da 
Conservatória do Registo Predial com o ónus de não fraccionamento registado, 
referente ao destaque; 

4.º apresentar corte AB rectificado, com indicação do muro confinante 
com o arruamento, de acordo com o indicado no ponto  n.º 1; 

5.º apresentar elementos gráficos rectificativos re lativamente ao muro 
confinante com o arruamento, não devendo este exced er a altura de 1.5m; 

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 projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
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.” 

10.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 e 
alargamento do arruamento, assim como assegurar uma  eficiente drenagem de águas 
pluviais junto à berma. 

** 

N.º 1112/04 PROCº N.º 336/04 - (fl. - 49) 

De LISA MARIA NETO DE OLIVEIRA, residente na Rua das Flores – Pinheiros, 
freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que 
consta do pedido de licença para construção de uma moradia unifamiliar e muros, a levar a 
efeito no local acima referido, com demolição do existente 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  07/08/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da moradia e muros acima referidos, co m demolição do existente, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º apresentar declaração válida da inscrição do au tor do projecto em 
Associação Pública de Natureza Profissional; 

2.º apresentar projecto de arquitectura rectificado , por forma a prever a 
redução da cobertura no lado Norte, podendo contemp lar-se um telhado de duas ou 
três águas (sobre a garagem, arrumos e lavandaria),  devendo prever a recolha e 
encaminhamento das respectivas águas pluviais; 

3.º prever a eliminação dos degraus na cozinha (por  motivos de 
segurança / art.º 15.º do Regulamento Geral das Edi ficações Urbanas), podendo estas 
localizarem-se junto da porta de acesso à cozinha, dentro do compartimento da 
lavandaria, devendo prever um patamar adequadamente  dimensionado junto aos 
mesmos; 

4.º apresentar projecto de muros de vedação rectifi cado, nomeadamente 
no que se refere ao muro confinante com o arruament o, devendo prever o 
alinhamento com a moradia no lado Sul e o muro que faz a concordância dos 
arruamentos (lado Norte), devendo ainda a planta de  implantação abranger o referido 
gaveto; 

5.º ceder ao domínio público uma faixa de terreno e ntre o actual 
arruamento e o muro pretendido (com o alinhamento a cima descrito) para 
alargamento da via e execução do passeio com largur a de 1.00m, devendo para o 
efeito apresentar pedido de certidão de cedências, acompanhado por planta de 
implantação com indicação e quantificação do espaço  cedido; 

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, incluindo corte AB; 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses; 
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.” 

10.º previamente à emissão da autorização de utiliz ação deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas referidas no ponto 5, devendo para o efeito garantir a 
utilização de materiais idênticos aos existentes no  local relativamente ao alargamento 
da via e passeio (devendo este acompanhar o perfil do arruamento), assim como 
assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma. 

** 
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PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 1113/04 INF. N.º 36/04 - (fl. - 12) 

De JOAQUIM DOS SANTOS GAMEIRO, residente em Pinheiro Velho – Este “S. 
Mamede” - Braga, referente ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 
construção de um barracão destinado a armazém, a levar a efeito em Barruivo, freguesia de 
Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 04/08/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do pedido de informação prévia relativo á construção de uma armazém 
no local acima indicado e, inserido em zona definida no Plano Director Municipal como Área 
Industrial Existente sujeita a Plano de Pormenor. 

Para o local foi já anteriormente apresentado pedido de viabilidade (processo 
INF. n.º 71/01), tendo o mesmo sido indeferido por deliberação de Câmara de 27/12/01, 
mantendo-se nesta data os aspectos que fundamentaram a referida deliberação de 
indeferimento. 

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 local não se encontra convenientemente servido de infra-estruturas, 
nomeadamente viárias, dado que não se verifica a existência de caminho público no local e 
ainda, face às confrontações indicadas nos elementos apresentados, não referindo os 
mesmos a confrontação da propriedade com caminho público; 

2.º face ao disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, parte da 
propriedade encontra-se inserida em Zona Verde condicionada por Reserva Ecológica, Leito 
de Cheia e ainda dentro do Limite de Máxima Infiltração; 

2.1 o local encontra-se ainda inserido na zona de Perímetro de Rega actual; 
3.º o proposto não cumpre com o disposto no n.º 4 do art.º 49.º do 

Regulamento do PDM, relativamente ao afastamento da construção ao limite da 
propriedade. 

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.º 5 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

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. 

** 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 1114/04 PART. N.º 179/04 - (fl. - 4) 

De JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES,  comunicando as condições em 
que se encontra um muro situado na Rua dos Outeiros / Travessa do Canto, n.º 1 – 
Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes, e acompanhado do auto de vistoria efectuado 
ao local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria efectuada em 30/07/04, 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 08/07/04, 
proferido pela Senhora Presidente, 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, conjugado com a alínea c) do n.º 5 d o art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02, de 11 de Jan eiro; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos do disposto no n.º 3 do 
art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho, alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/02 de 11 de Jane iro, e Código do Procedimento 
Administrativo, para no prazo de 45 dias proceder à  demolição dos anexos em ruínas 
bem como à reconstrução do muro existente, face ao teor do Auto de Vistoria n.º 
167/04, do qual deverá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, dispensar nos termos da alínea a) do  n.º 1 do art.º 103.º do 
Código do Procedimento Administrativo, a audiência prévia do interessado, por se 
tratar de uma decisão urgente, que pode colocar em causa a segurança das pessoas 
que circulam na via pública bem como a proprietária  do edifício.  

Delibera ainda, dar conhecimento do teor da present e deliberação bem 
como do auto de vistoria à Junta de Freguesia de Ma rrazes. 

 

** 

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 1115/04 PROC.º LOT. N. º 28/90 (fl.97) 

De Albino Pereira, acompanhado de um requerimento de Quintino Da Luz 
Pereira , residente na Rua Dr. Magalhães Pessoa, n.º 8 – r/chão esq., freguesia de Leiria, a 
solicitar alteração ao lote 2 ao loteamento sito em Ponte da Pedra – Regueira de Pontes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e  tendo dec orrido o período de 
discussão pública, sem oposição, delibera por unani midade aprovar as alterações 
solicitadas e  autorizar a emissão do Aditamento ao  Alvará. 

** 

N.º 1116/04 PROC.º LOT. N. º 62/79 (fl.1482) 

De Adelino Antunes e Outros, acompanhado de um requerimento de Dália 
Maria Pereira Bernardo da Costa , residente na Rua das Fazendas, Urbanização Valverde, 
Lote 5, freguesia de Leiria, datado de 12/12/2003 a solicitar alteração ao lote 5 do 
loteamento sito em Quinta do Valverde - Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e  tendo dec orrido o período de 
discussão pública, nos termos do Artigo 27.º, do De creto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro e Decreto-Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho, sem oposição, delibera por 
unanimidade aprovar o aumento de 121m 2 de área de afectação, da alteração ao uso 
para habitação e equipamento e autorizar a emissão do Aditamento ao Alvará de 
acordo com o mesmo Decreto-Lei, condicionado ao pag amento  de €603,54 à Câmara 
Municipal, como compensação de área de equipamento e zona verde não cedida 
(57,48 m2), pelo aumento de construção. 

** 

N.º 1117/04 PROC.º LOT. N. º 11/84 (fl.1440) 

De Herdeiros de António Maria Abreu Guerreiro e outros, acompanhado de 
um requerimento de Florentino de Sousa Rodrigues , residente na Rua do Centro, 
Lavradio, Matas, freguesia de Ourém, Cristina Gameiro Jorge , residente na Rua do Casal, 
Barrada, freguesia de São Simão de Litém, Manuel Gameiro Jorge , residente na da 
Esperança, Barrada, freguesia de São Simão de Litém e Manuel Salvador Pereira da 
Graça , residente na Rua Cónego Pereira Simões, Espite, freguesia de Ourém, a solicitar 
alteração aos lotes n.º 47, 48, 49 e 50 referente ao loteamento sito em Vale da Cabrita - 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a 
informação prestada pela Divisão de Urbanismo de 11 /08/2004 e  tendo decorrido o 
período de discussão pública, sem oposição, deliber a por unanimidade aprovar as 
alterações solicitadas e autorizar a emissão do Adi tamento ao Alvará, devendo dar 
cumprimento ao estacionamento no interior dos lotes  de acordo com o estabelecido 
no capítulo IV do Regulamento do Plano Director Mun icipal. 

** 
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PONTO NÚMERO CINCO 

LOTEAMENTO DA ZONA DE EQUIPAMENTO DA QUINTA DA CARV ALHA 

N.º 1118/04 Presente o estudo do loteamento da zona de equipamento da Quinta da 
Carvalha, elaborado pelo Departamento de Urbanismo, na sequência da sua informação de 
30.01.2004, para uma área resultante das cedências ao domínio privado Municipal dos 
processos de loteamento n.ºs 31/97, 8/00 e 9/00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e  de acordo  com a informação de 
21.07.2004, prestada pelo Departamento de Urbanismo , delibera por unanimidade que 
o loteamento seja objecto de discussão pública nos termos  e para os efeitos do 
disposto no n.º 5 do artigo 7.º e no artigo 22.º do  Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto Lei n.º 177 /01 de 4 de Junho. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

T – 200/01 - CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE SA ÚDE DOS MILAGRES - 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO  

N.º 1119/04 Pela firma FERNANDO SILVA & VIEIRA – CONSTRUÇÕES, LDA. e 
confirmado pelo Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o Estudo 
de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição N.ºs 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9T+ e 11, 
da obra supra, no valor de €3.658,61 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais . delibera por una nimidade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €3.658,61  + IVA. 

** 

T – 169/02 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LIS – ACESSIBILIDADES AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA – DR. MAGALHÃES PESSOA LIGAÇÃO DO IC2 Á 
ZONA DESPORTIVA - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO 

N.º 1120/04 Nos termos do artº 116 do Dec.- Lei nº 59/99 de 02 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra, a celebrar 
entre a Câmara Municipal de Leiria e a Empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
SOARES DA COSTA, S.A. 

A Câmara tomou conhecimento e por rmaioria delibera : 
1 - Aprovar a minuta de contrato de trabalhos a mai s da empreitada supra 

referida; 
2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato. 

A Senhora Vereadora Dr. Maria Manuela Santos abstev e-se nesta votação  
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** 

T – 18/03 - CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE AZOIA -  ALTERAÇÃO À 
IMPLANTAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA 

N.º 1121/04 Presente o oficio n.º 144 datado de 5 de Agosto de 2004 da Junta de 
Freguesia de Azoia apresentando um projecto de alteração de implantação da Casa 
Mortuária  daquela freguesia. 

A Câmara tomou conhecimento e depois de analisado o  assunto delibera 
por unanimidade aprovar a  alteração de implantação da Casa Mortuária da fregu esia 
de Azoia. 

** 

T – 18/03 CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DE AZOIA – I NFORMAÇÃO PARA 
ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

N.º 1122/04 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos 
dos Artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra à firma MANUEL MATEUS FRAZÃO, LDª., pelo valor de €112.740,18 + 
IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera po r unanimidade e em 
conformidade com o N.º 1 do Art.º 110.º do Decreto- Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 
adjudicar definitivamente a obra à firma MANUEL MAT EUS FRAZÃO, LDª., pelo valor 
de €112.740,18 + IVA. 

** 

T – 115/03 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DOS POUSOS - 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA 

N.º 1123/04 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos 
dos Artºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.) sobre a adjudicação definitiva 
da referida obra à firma QUIMLENA – CONSTRUÇÕES, LDA., pelo valor de €892.825,76 + 
IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (D.O.M.), delibera po r unanimidade e em 
conformidade com o n.º 1 do art.º 110.º do Decreto- Lei N.º 59/99, de 2 de Março, 
adjudicar definitivamente a obra à firma QUIMLENA –  CONSTRUÇÕES, LDª., pelo 
valor de €892.825,76 + IVA . 

** 
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COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS – REFO RMULAÇÃO E 
ACTUALIZAÇÃO 

N.º 1124/04 Presente uma proposta do Director do Departamento de Obras Municipais, 
propondo a reformulação e actualização das Comissões de Abertura e Análise de 
Propostas. 

A Câmara analisou o assunto e verificando que há el ementos que fazem 
parte das Comissões de Abertura e Análise de Propos tas que já não fazem parte dos 
quadros da Câmara, delibera por unanimidade  proceder à devida reformulação, e 
nomear os seguintes elementos para as seguintes Com issões: 

Comissão de Abertura de Propostas: 
- Presidente   Fernando Eduardo Loureiro Malhó - En g.º Civil 
- Vogal   Laura da Conceição Costa - Chefe de Divis ão 
- Secretária   Maria Angélica Pereira Gomes - Chefe  de Repartição 
- Suplentes   Maria Augusta Gameiro S. Sousa – Chef e Sec. Reg. Sub. 

Hélia Maria Farto Ribeirete – Assistente Adm. Espec ialista 
Comissão de Análise de Propostas: 
- Presidente  Laura da Conceição Costa - Chefe de D ivisão 
- Vogais  Manuel Ribeiro dos Santos – Eng.º Técnico  Civil 
 Tomás da Cruz Marcelino Marques - Eng.º Civil 

  - Suplentes   Maria Do Carmo Graça Will Pires S. Bandeira -  Eng.ª Civil 
    Susana Manuel Cabral Carvalho Sobreiro – Eng.ª Civi l 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1125/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 13 de Agosto de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.642.399,17, sendo de Operações 
Orçamentais €2.037.097,18 e de Operações de Tesouraria €605.301,99. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS  
N.º 1126/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor 
Vice-Presidente, no período de 2 a 13 de Agosto de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 5957, 6020, 6021, 6543, 6544, 6546, 6550, 6561, 6562, 6693 a 
6695, 6714, 6740, 6742, 6749, 6758, 6832, 6833, 6836, 6838, 6839, 6841, 6843 a 6854, 
6857, 6858, 6860, 6861, 6864, 6865, 6869, 6876 a 6878, 6882, 6883, às Ordens de 
Pagamento de Facturas n.ºs: 4879, 4910, 4923, 4985, 5151 a 5153, 5301, 5304, 5305, 
5310, 5355, 5493, 5502, 5506, 5510, 5512, 5513, 5521, 5523, 5536, 5726 a 5733, 5737 a 
5740, 5742, 5877 a 5879, 5882, 5883, 5889, 5895, 5897 a 5899, 5904, 5905, 5908, 5911, 
5914, 5915, 5917, 5929, 5953, 5954, 6049 a 6051, 6054, 6062, 6071, 6106, 6119 a 6125, 
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6139, 6173, 6177, 6179, 6187, 6256, 6261, 6268, 6315, 6320 a 6322, 6324, 6344 a 6346, 
6351, 6353, 6389, 6390, 6415, 6419, 6428, 6430, 6437, 6440, 6441, 6443, 6447, 6449, 
6450, 6455, 6457, 6459 a 6461, 6467, 6468, 6470, 6478, 6498 a 6500, 6503, 6507, 6534 a 
6536, 6539, 6540, 6542, 6551 a 6560, 6564, 6567 a 6569, 6576, 6592 a 6599, 6602, 6661, 
6690, 6696 a 6698, 6700 a 6705, 6707, 6709, 6757 e às Ordens de Pagamento de 
Tesouraria n.ºs: 387, 390 a 392, 394, 396, 397, 398, 400 a 402, 409, 410, 412 a 422  no 
valor total de €1.447.501,41.  

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

XXII MODIFICAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E AO OR ÇAMENTO DE 2004 –  
21.ª ALTERAÇÃO 

N.º 1127/04 Presente a 22.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 21.ª Alteração ao Orçamento, 13.ª 
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 15.ª Alteração ao Plano das 
Actividades Municipais, de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade aprovar a 
22.ª Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções d o Plano, com 
inscrições/reforços e diminuições/anulações no mont ante de €511.645,36 cada, de 
acordo com a alínea d) do n.º 2 do art.º 64.º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

** 

PONTO NÚMERO OITO 

VOTO DE PESAR 

N.º 1128/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um  voto  de profundo pesar, ao Sr. J osé António Ferreira Marcelino 
Marques, funcionário desta Câmara Municipal, pelo f alecimento de seu pai, tendo a 
Câmara  deliberado por unanimidade concordar 

** 

N.º 1129/04 Pela Senhora Presidente foi apresentada uma propost a no sentido de 
ser concedido um  voto  de profundo pesar, à funcio nária desta Câmara Municipal, 
Laura da Conceição Oliveira Costa, pelo falecimento  de seu pai, tendo a Câmara  
deliberado por unanimidade concordar . 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – ABAIXO-ASSINADO – JOSÉ ANT ÓNIO ANTUNES 
BENTO- ENT.2713/03 

N.º 1130/04 Hélder Firmino Gomes Ferreira , residente na Rua do Forno, n.º 5, Cercal, 
Ourém, Manuel Jesus Marques Silva , residente na Rua do Casal, Barrocaria, Olival, Maria 
Vitória Batista Sousa Neves , residente na Rua Monsenhor Marques dos Santos, 9, Vale 
Tacão, Santa Catarina da Serra, Hugo Manuel Ferreira dos Santos , residente na Rua 
Principal, 167, Cerca, Ourém, Maria Fernanda Ramos Nico Alvega,  residente na Av. 
Beato Nuno, Ed. Lagoa, 20 – 2.º andar, porta 1, Fátima, Estela Vieira Gonçalves , 
residente na Estrada Principal de Minde, Maxieira, Fátima, e Maria do Céu Namorado de 
Almeida,  residente na Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 12 – 2.º Esq.º, Entroncamento, 
vieram, através de abaixo-assinado, requerer o pagamento de indemnização por danos 
patrimoniais sofridos nas suas viaturas em consequência de acidentes ocorridos no 
Caminho Municipal n.º 1256, antes da entrada na localidade do Cercal, nos dias 10 e 11 de 
Janeiro de 2003. 

Juntaram, cada um deles, uma “ficha de acidentado”, na qual descreviam 
sumariamente a data, hora, local e causa do acidente, tendo, posteriormente, apresentado 
os respectivos orçamentos ou facturas. Uma das subscritoras do abaixo-assinado, Maria 
Fernanda Ramos Nico Alvega, veio posteriormente a desistir do pedido uma vez que não 
teve danos. 

O presente pedido insere-se no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais, previsto no art.º 96.º, n.º 1, da Lei n.º 169/99, de 18.09, com a 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual 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 interesses 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; 

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). 

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). 

Segundo os requerentes, os acidentes «tiveram como causa a existência de 
muito gelo na referida estrada em virtude de as valetas não se encontrarem devidamente 
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limpas e desobstruídas, facto esse que originou que a água das chuvas, caídas durante a 
noite, não podendo escorrer pelas valetas, tivessem transbordado para a estrada e como as 
temperaturas eram muito baixas a água congelou exactamente na estrada, criando 
camadas bastante consideráveis de gelo, transformando-a numa “pista de esqui”. Além 
disso a mesma não possuía, na altura, qualquer sinalização de piso escorregadio nem outro 
tipo de sinalização». 

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. 

O sector de rodovias municipal confirmou em 14 de Janeiro de 2003, três/quatro 
dias após os acidentes, a existência de gelo no pavimento. O responsável por aquele 
sector, alertado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia para a existência de água no 
C.M. 1256, deslocou-se ao local, tendo providenciado de imediato, por um lado, o 
destacamento de quatro funcionários para remoção das águas e, por outro, para que o 
sector de sinalética procedesse à colocação de sinal de pavimento escorregadio, trabalhos 
esses que foram concluídos no próprio dia. 

Vale por dizer que a Câmara, logo que teve conhecimento do que se estava a 
passar, agiu de imediato. 

Ora, o Município só poderia ser responsabilizado pelos acidentes em causa, 
caso tivesse omitido alguns dos seus deveres de cuidado na manutenção da via municipal e 
da sua sinalização, isto é, caso tivesse conhecimento do que se passava e não actuasse no 
sentido de eliminar a causa ou o perigo que o estado da via constituía para os condutores 
que nela circulavam. 

O Município tem brigadas afectas de modo continuado e sistemático à 
conservação e manutenção das vias municipais. Porém, é manifestamente impossível ter, 
em cada via municipal ou em cada arruamento, uma brigada ou mesmo um só funcionário 
para prevenir eventuais causas de acidentes, nomeadamente procedendo diariamente à 
manutenção das vias e limpeza de bermas e valetas. Tal situação levaria inevitavelmente a 
um aumento desmesurado do quadro de funcionários, sendo insuportável do ponto de vista 
financeiro. O mesmo se diga, caso a Câmara pretendesse recorrer à contratação de 
privados para o efeito, dada a imensa área do concelho e o elevado número de arruamentos 
e vias municipais. 

Não pode, pois, concluir-se que, no caso concreto, houve negligência ou 
omissão dos deveres de cuidado, de limpeza e desobstrução da valeta e conservação e 
manutenção da via municipal. 

Acresce, por outro lado, que não se verifica o nexo de causalidade adequada 
entre o alegado facto ilícito, falta de limpeza das bermas, e os danos ocorridos. Porquanto 
tal pressuposto – nexo de causalidade - só existirá quando a acção ou omissão seja 
susceptível de se mostrar, à face da experiência comum, como adequada à produção do 
dano, havendo fortes possibilidades de o originar. 

A obstrução da valeta e o transbordo da água das chuvas para a estrada não 
constituem, por si só, base factual suficiente para responsabilizar o município, mesmo tendo 
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em conta a causalidade indirecta, uma vez que o gelo no pavimento foi resultado das 
condições atmosféricas, isto é, das temperaturas muito baixas que se fizeram sentir e estas 
não são dominadas pelo Município.  

Em face da experiência comum, não era previsível que as temperaturas naquele 
local descessem a um nível tão baixo susceptível de congelar a água ou transformar em 
gelo a água das chuvas que corria pela estrada. Só não seria assim, caso fosse do 
conhecimento geral ou os subscritores do abaixo-assinado provassem que naquele local já 
tinham ocorrido situações semelhantes, ou seja, pavimento escorregadio ou com gelo, o 
que não aconteceu. 

Aliás, nas declarações que prestaram, os requerentes lesados disseram que 
passavam naquela via todos os dias e sabiam que era um local onde havia água que 
transbordava da berma, mas desconheciam que nesse dia a água estava gelada. Ou seja, 
nem para os subscritores do abaixo assinado que utilizavam aquela estrada todos os dias 
era previsível a existência de gelo na mesma. 

Assim, não se provando o nexo de causalidade adequada entre o facto e o 
dano, falta um dos pressupostos indispensáveis à aplicação da responsabilidade civil 
extracontratual e, consequentemente, não existe a obrigação de indemnizar. 

Nestes termos, propõe-se o indeferimento do pedido, devendo, antes ter lugar a 
realização da audiência prévia dos requerentes subscritores do abaixo-assinado. 

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. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO 
DISTRITO DE LEIRIA 

N.º 1131/04 Presente a informação/proposta de atribuição de subsídio à Federação das 
Associações Juvenis do Distrito de Leiria para o desenvolvimento e realização de 
actividades de animação, no dia 1 de Junho “Dia da Criança” no valor de €800,00 
(oitocentos euros). 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto e  reconhecendo o 
interesse municipal no desenvolvimento e na realiza ção de actividades de educação, 
delibera por unanimidade concordar com a atribuição  do subsídio em questão, de 
acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 4 do ar t.º 64 do Decreto-Lei 169/99 de 18 
de Setembro. 

** 
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PONTO NÚMERO ONZE 

SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSP ORTE EM TÁXI - 
(ENT. 21668/04) 

N.º 1132/04 Presente o requerimento do representante legal da Firma A.J. Silva, Ldª., que 
é titular do Alvará N.º 21745/2003, para o exercício da actividade de transporte em táxi, 
emitido em 18/06/2003, pela Direcção de Transportes do Centro, a solicitar a substituição do 
veículo de matrícula 77-25-GP, a que se refere a licença n.º 10402, emitida ao abrigo do 
RTA, pela mesma Direcção de Transportes, em 01/05/1971, pelo veículo de matrícula 75-
90-DM, com local de estacionamento no lugar de Vale de Sumo, freguesia de Santa 
Catarina da Serra, deste concelho. 
Do processo consta a informação de que não foi exercido o direito de substituição da 
referida licença n.º 10402, até 30 de Junho de 2003, conforme previsto no art.º 37, n.ºs 1 e 
2, do Decreto-Lei 251/98, de 11/08, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
41/2003, de 11/03, encontrando-se assim, caducada. 

A Câmara,  delibera por unanimidade notificar o req uerente 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 as alterações  introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31/01, (audiência de interessados) da inte nção de indeferir a pretensão, uma 
vez que a licença do veículo, cuja substituição ago ra é requerida, encontra-se 
caducada. 

** 

SUBSTITUIÇÃO DE LICENÇA  DE VEÍCULO AFECTO AO TRANS PORTE EM TÁXI - 
(ENT. 10388/04) 
N.º 1133/04 Presente o requerimento do representante legal da Firma Costa & Pereira - 
Turismo, Ld.ª, que é titular do Alvará N.º 247/2000, para o exercício da actividade de 
transporte em táxi, emitido em 29/05/2000, pela Direcção de Transportes do Centro, a 
solicitar a substituição da licença n.º 174/2001, emitida ao abrigo do RTA, pela mesma 
Direcção de Transportes, em 24/07/2001, referente ao veículo de matrícula NA-29-56, com 
local de estacionamento no lugar sede da freguesia de Santa Catarina da Serra, deste 
concelho. 
Do processo consta a informação de que não foi exercido o direito de substituição da 
referida licença n.º 174/2001, até 30 de Junho de 2003, conforme previsto no art.º 37, n.ºs 1 
e 2, do Decreto-Lei 251/98, de 11/08, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
41/2003, de 11/03, encontrando-se assim, caducada. 

A Câmara,  delibera por unanimidade notificar o req uerente 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 as alterações  introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
6/96, de 31/01, (audiência de interessados) da inte nção de indeferir a pretensão, uma 
vez que a referida licença encontra-se caducada . 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

PLANO DE PORMENOR DA FRENTE MARÍTIMA DO PEDRÓGÃO 

N.º 1134/04 O Plano de Ordenamento da Orla Costeira – Ovar/ Marinha Grande impõe a 
elaboração de um Plano de Pormenor para a frente marítima da Praia de Pedrógão (n.º 2, 
do artigo 62º do Regulamento), sem o qual não poderão ser licenciadas quaisquer 
construções novas, nem alterações às construções existentes. 

Assim, considerando que nos termos da alínea o), do n.º1, do artigo 13º, do Decreto-Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem de atribuições no domínio do 
ordenamento do território e urbanismo, e alínea a), do artigo 29º, do mesmo diploma, 
compete aos órgãos municipais, elaborar planos municipais de ordenamento do território, e 
de acordo com o despacho da Sr.ª Presidente, de 01-07-2004, propõe-se à Ex.ma Câmara 
Municipal que, nos termos da alínea a), do n.º2, do artigo 64º, da Lei n.º5A/2002, de 11 de 
Janeiro, e ao abrigo do n.º1, do artigo 74º, do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, 
delibere elaborar o Plano de Pormenor da Frente Marítima do Pedrógão, propondo-se o 
procedimento de consulta prévia de acordo com a alínea a), do n.º1, do artigo 81º, do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho. 

A Câmara analisou o assunto e deliberou por unanimi dade elaborar o Plano 
de Pormenor da Frente Marítima do Pedrógão, propond o-se o procedimento de 
consulta prévia de acordo com a alínea a), do n.º1,  do artigo 81º, do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de Junho. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 

PROPOSTA DE PROTOCOLO - PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO  A IDOSOS (PAII) 
PARA A FREGUESIA DE LEIRIA E RESTANTE ÁREA DE INFLU ÊNCIA. 

N.º 1135/04 Pela Senhora Presidente foi presente a proposta do protocolo relativo ao 
Programa em epígrafe, promovido pelo Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques, cujo teor se 
transcreve: 

PROTOCOLO 

PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A IDOSOS 

PROJECTO SAD 

Entre a Sub-Região de Saúde de Leiria , com sede na Av. Heróis de Angola n.º 59 em 
Leiria, instituição integrada na A.R.S. do Centro, criada pelo Decreto-Lei n.º 335/93 de 29 de 
Setembro, Pessoa Colectiva n.º 503122165, representada pelo seu coordenador Dr. Luís 
Armando Silva Morato ,  

e o 

Município de Leiria , com sede no Largo da República em Leiria, Pessoa Colectiva n.º 505 
181 266, representado pela sua presidente, Dra. Isabel Damasceno Campos  

É celebrado o presente Protocolo, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA 1ª  
OBJECTO 

O presente Protocolo tem por objectivo definir e criar as condições para a intervenção 
articulada entre os outorgantes, na execução do Programa de Apoio Integrado a Idosos 
(PAII), nos moldes preconizados pelo Despacho Conjunto n.º 259/97, de 21/08/97. 

CLÁUSULA 2ª 
ÂMBITO TERRITORIAL 

O presente Protocolo abrange a população idosa da Freguesia de Leiria e todos os utentes 
apoiados pelas Instituições parceiras, desde que residam prioritariamente na Freguesia de 
Leiria, ou área de influência do Centro de Saúde de Leiria – Dr. Gorjão Henriques. 

CLÁUSULA 3ª 
OBRIGAÇÕES GERAIS DOS PARCEIROS 

As entidades subscritoras do presente Protocolo para além das obrigações previstas nas 
cláusulas seguintes, são co-responsáveis no cumprimento da intervenção articulada 
devendo para o efeito: 

a) Contribuir para a prossecução dos objectivos do PAII; 

b) Colaborar entre si, bem como, outras entidades ou serviços, tendo em vista a 
adequada prestação de cuidados; 

c) Assegurar as condições necessárias ao funcionamento da equipa multidisciplinar 
prestadora de cuidados; 

d) Prestar informações de interesse mútuo, para o desenvolvimento da intervenção e 
melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais; 

e) Promover a formação da equipa multidisciplinar prestadora dos cuidados e outras 
acções com vista à formação e treino dos prestadores de cuidados informais. 

CLÁUSULA 4ª  
OBRIGAÇÕES DA SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE LEIRIA 

Compete ao primeiro outorgante, através do Centro de Saúde de Leiria – Dr. Gorjão 
Henriques, activar as medidas necessárias à boa prossecução do projecto, 
designadamente: 

a) Promover e assegurar o desenvolvimento do projecto SAD, numa acção participada 
e articulada com os parceiros intervenientes. 

b) Prestar apoio técnico, através de acções do seu âmbito, nomeadamente na 
prestação de cuidados a idosos (cuidados médicos, de enfermagem e de apoio 
social). 

c) Promover a formação de técnicos profissionais, familiares e voluntários que prestem 
apoio a idoso, em articulação com o projecto “Forhum”. 

d) Avaliar o desenvolvimento e execução do Projecto. 
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CLÁUSULA 5ª  
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Compete ao Município de Leiria, colaborar nas actividades com a oferta de cuidados 
continuados aos idosos, nomeadamente: 

a) Promover gradualmente a eliminação de barreiras arquitectónicas para maior 
autonomia dos idosos, no seu meio habitual de vida e na acessibilidade aos serviços 
da comunidade e instalações do Município de Leiria. 

b) Participar no desenvolvimento de acções, em articulação com a Entidade Promotora 
e demais parceiros, tendo em vista a continuidade do apoio em fisioterapia, (a nível 
individual, para dependentes acamados e em classe de mobilidade, para utentes 
com mobilidade condicionada), após termo da vigência do projecto – “SAD”. 

c) Participar nas Acções de Formação promovidas pelo Centro de Saúde de Leiria – Dr. 
Gorjão Henriques, no âmbito de projecto “Forhum”. 

d) Participar nas reuniões de avaliação do PAII. 

CLÁUSULA 6ª  
CESSAÇÃO 

O presente Protocolo pode cessar por: 

a) Acordo entre os outorgantes; 

b) Caducidade quando se verifique a impossibilidade definitiva de funcionamento das 
actividades do presente Protocolo; 

c) Denúncia por qualquer dos outorgantes com antecedência mínima de 30 dias 
sempre que ocorrem circunstâncias que pela sua natureza, inviabilizem a 
subsistência da cooperação. 

CLÁUSULA 7ª 
VIGÊNCIA 

O presente Protocolo produz efeitos após aprovação da candidatura e assinatura do termo 
de responsabilidade e vigorará até 31 de Dezembro de 2004. 

CLÁUSULA 8ª 

O presente Protocolo será feito em duplicado, ficando um original na posse de cada um dos 
outorgantes. 

O Coordenador  A Presidente 

da Sub-Região de Saúde de Leiria  da Câmara Municipal de Leiria 

   

(Luís Armando Silva Morato, Dr.)  (Isabel Damasceno  Campos, Dra.) 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e, tendo em conta o 
enquadramento legal do Programa, as competências da  Câmara Municipal na 
promoção da qualidade de vida dos seus munícipes, e  nomeadamente dos idosos, 
bem como a responsabilidade que a autarquia vem ass umindo pela integração de 
parcerias que promovam a articulação e melhoria dos  serviços prestados às pessoas 
idosas, no seu ambiente domiciliário, delibera por unanimidade aprová-lo e conferir 
poderes à Sra. Presidente para proceder à sua assin atura. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSIDIO NO VALOR DE €2.030,00  À CONFERÊNCIA DE S. 
VICENTE DE PAULO DE MARRAZES, PARA MELHORIA DAS CON DIÇÕES 
HABITACIONAIS DE UMA FAMÍLIA RESIDENTE NA FREGUESIA  DE MARRAZES - 
(ENT 23141/04) 

N.º 1136/04 Pelo Dr. Vítor Lourenço foi presente uma informação  da Divisão de Acção 
Social que a seguir se transcreve: 

“A família de Jorge Lopes Duarte Inês, residente na freguesia de Marrazes, encontra-se 
inscrita para habitação social em regime de arrendamento, desde Agosto de 2001. 
Não possuindo a Câmara Municipal, habitações sociais disponíveis para as situações mais 
carênciadas e/ou de maior urgência, tem adoptado outras soluções, sempre que a família 
em causa possui condições para se autonomizar, em termos da melhoria das suas 
condições habitacionais, promovendo a sua inserção social nas comunidades locais. 
Assim, e porque a citada família foi seleccionada para aquisição de habitação de custos 
controlados (de iniciativa privada) tendo já obtido aprovação de empréstimo bancário no 
valor correspondente ao valor da comercialização, propõe-se que a Câmara Municipal em 
parceria com a Conferência S. Vicente de Paulo de Marrazes conceda apoio financeiro para 
as despesas inerentes à aquisição, não contempladas no empréstimo bancário e que 
totalizam €2.030,00 (Dois mil e trinta Euros).” 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por unanimidade atribuir à 
Conferência de S. Vicente de Paulo, um apoio no val or de €2.030,00  (Dois mil e trinta 
Euros) tendo em conta o disposto na alínea c) e nos  termos da alínea b), ambas do 
nº4 do Artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro. 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO NA FREGUESIA DE MARRAZES -  

Nº 1137/04 A Junta de Freguesia de Marrazes apresentou à Câmara Municipal uma 
proposta de alteração de trânsito no Lugar de Marinheiros e nas ruas que a seguir se 
mencionam, com vista a ser aprovada em reunião de Câmara. 
A Rua 20 de Junho, passará a ter circulação automóvel de sentido único a partir da Estrada 
dos Marinheiros até à Rua das Oliveiras, com sinalização de via de sentido único. 
A Travessa das Estafetas, manterá o trânsito automóvel nos dois sentidos e na inserção 
com a Rua 20 de Junho, terá sinalização de cedência de passagem e obrigação de viragem 
à direita. 
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A Rua do Pinhal Grosso, manterá o trânsito automóvel nos dois sentidos e na inserção com 
a Rua 20 de Junho, terá sinalização de cedência de passagem e obrigação de viragem à 
direita. 
A Travessa da Saibreira, passará a ter circulação automóvel de sentido único a partir da 
Rua 20 de Junho até à  Estrada dos Marinheiros. Nesta inserção, terá sinalização de 
cedência de passagem. 
A Rua da Sapateira, passará a ter circulação automóvel de sentido único a partir da Rua 20 
de Junho até à Rua das Oliveiras. Nesta inserção, terá sinalização de cedência de 
passagem e sinalização de obrigação de viragem à esquerda. 
A Rua das Oliveiras, passará a ter circulação automóvel de sentido único a partir da 
inserção da Rua 20 de Junho e prosseguirá até à Estrada dos Marinheiros. Nesta inserção 
terá sinalização de cedência de passagem. 
Nota: Todos os acessos de trânsito automóvel às vias de sentido único agora propostas, 
terão que seguir obrigatoriamente o sentido único dessas vias. 

 A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por 
unanimidade aprovar as referidas alterações, encarr egando os Serviços responsáveis 
de dar cumprimento à deliberação, devendo ser dado conhecimento à PSP, 
Rodoviária do Tejo, Bombeiros Municipais (Comando d e Operações), INEM e taxistas.  

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

RECTIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO N.º 556/03  

 N.º 1138/04 Considerando que a deliberação n.º 556/03, aprovada em Reunião de 
Câmara de 31/03/03, se encontra incorrecta no seu texto, não fazendo referência a que a 
todos os valores nela indicados se deverá acrescer IVA à taxa de 19%, propõe-se a 
rectificação da referida deliberação nesse sentido. 

A Câmara depois de analisar o assunto delibera por unanimidade aprovar a 
rectificação da Deliberação n.º 556/03, devendo con siderar-se  que a  todos os valores 
nela indicados acresça IVA à taxa de 19%.  

** 

PONTO NÚMERO DEZASSEIS 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS 

N.º 1139/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e recreativas durante o 
mês de Julho de 2004, que totalizam o valor de €6 068,20 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €6 068,20, referente às despesas 
por cedências para actividades culturais e recreati vas, levadas a efeito no mês de 
Julho de 2004. 

** 
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TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – LISTA DE DESPESAS COM O TEATRO MIGUEL 
FRANCO 

N.º 1140/04 Pelo Sr. Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a Nota de Despesas do 
Teatro José Lúcio da Silva, por despesas efectuadas com o Teatro Miguel Franco durante o 
mês de Julho de 2004, que totalizam o valor de €1 685,80. 

A Câmara depois de analisar o assunto, delibera por  unanimidade transferir 
para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1 685,80, referente a despesas 
com o Teatro Miguel Franco suportadas pelo Teatro J osé Lúcio da Silva, durante o 
mês de Julho de 2004 . 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – RELATÓRIO E CONTAS – 2 003 

N.º 1141/04 Presente pelo Dr. Vítor Lourenço o Relatório e Contas do Teatro José Lúcio 
da Silva. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PONTO NÚMERO DEZASSETE 

PROJECTO “PORTUGAL 2004 – FESTA DAS CIDADES” – RELA TÓRIO DE EXECUÇÃO 

N.º 1142/04 Pelo Dr. Vítor Lourenço, foi presente o Relatório de Execução do Projecto 
“Portugal 2004 – Festas das Cidades”. 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 

FORA DA AGENDA 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMBATENTES DA GRANDE GUE RRA, RUA 
COMANDANTE ALMEIDA HENRIQUES E RUA MACHADO CASTRO ( T-120/99) - 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO  

N.º 1143/04 Presente a Informação Interna com o registo INT-2004/9524, referente ao 
assunto em epígrafe. Na sequência da evolução das obras de requalificação da Avenida 
Combatentes da Grande Guerra, Rua Comandante Almeida Henriques e Rua Machado 
Castro (T-120/99), e após reunião de coordenação tida entre a Câmara Municipal de Leiria, 
a PSP e a ACILIS, no dia 13 do corrente, foi decidido que a partir de segunda-feira, dia 16 
de Agosto, pelas 07h30m, entrarão em vigor as seguintes alterações ao trânsito: 

• Sentido único a partir da Rua de Alcobaça, Largo Cândido dos Reis (Terreiro), 
Rua Grão Vasco, Largo Marechal Gomes da Costa, Rua João de Deus, Rua Dr. 
Correia Mateus, Largo de Santana com saída pelo Largo Alexandre Herculano (Igreja 
do Espírito Santo); 
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• Sentido único (inversão do actual ) na Rua Comandante João Belo, desde a Rua 
de Alcobaça, até ao Largo Marechal Gomes da Costa, com acesso ao parque de 
estacionamento do Centro Comercial Dom Dinis; 

• Trânsito sem saída na Rua Engenheiro Duarte Pacheco. 
Considerando a necessidade de se proceder às alterações de sinalização rodoviária até ao 
início da manhã de segunda-feira, o Sr. Vice-Presidente exarou despacho datado de 
2004/08/13, dando o seu acordo às alterações propostas. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por 
unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-Presid ente, encarregando os Serviços 
responsáveis de dar cumprimento à deliberação, deve ndo ser dado conhecimento à 
PSP, Rodoviária do Tejo, Bombeiros Municipais (Coma ndo de Operações), INEM e 
taxistas.  

** 

T – 169/2002 –CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LIS -  ACESSIBILIDADES AO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA (LIGAÇÃO DO IC2 À ZONA DESPORTIVA.) - 
RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE CÂMARA.  

N.º 1144/04 Presente o processo em epígrafe, acompanhado de uma informação do 
Departamento de Obras Municipais para proceder à rectificação da deliberação N.º 0927/04 
da reunião da Câmara Municipal de Leiria de 28.06.2004. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  maioria rectificar a 
deliberação n.º 0927/04/04 da reunião da Câmara Mun icipal de Leiria realizada em 
28.06.2004, acta n.º 23, assim: 
Onde se lê “aprovar e autorizar a realização dos tr abalhos a mais a preços de contrato 
no valor €191.928,68 + IVA e trabalhos a mais a pre ços acordados no valor de 
€544.416,49 à empresa Soares da Costa, SA ” dever-s e-á ler “aprovar e autorizar a 
realização dos trabalhos a mais a preços de propost a no valor €343.609,65 + IVA, 
trabalhos a menos a preços de proposta no valor de €151.680,97 + IVA e trabalhos a 
mais a preços acordados no valor de €544.416,49 + I VA à empresa Soares da Costa, 
SA”. 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria Manuela Santos votou co ntra. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA 

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e dez 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 16 de Agosto de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 


