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ACTA N.º 20 
Aos 14 dias do mês de Maio do ano de dois mil e dois, 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. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 
JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 

Esteve presente por parte do Departamento de Obras Particulares, o Sr. 
Arquitecto PAULO RAMOS, para apresentação dos processos de obras particulares. 

** 

O Senhor Vereador Dr. Paulo Rabaça esteve ausente da reunião por motivos 
devidamente justificados. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves , por motivo de agenda 
relacionada com os trabalhos na Assembleia da República, comunicou, ao abrigo e nos 
termos do disposto do art.º 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, que não poderá estar 
presente na reunião, sendo substituída pelo Sr. José Manuel Cerqueira . 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.05.07 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 
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** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Pela Senhora Presidente foi a reunião declarada aberta eram catorze horas e 
quarenta e cinco minutos, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

** 

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 415/99 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA CARANGUEJEIRA 

 206/01 LEIRIAPROM – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. 

 246/01 JOSÉ MARTINS ALVES 

 435/01 RUI ACÁCIO CASEIRO PEREIRA SILVA E OUTROS 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDOS DE VISTORIAS: 

 V.H.8/97 JOAQUIM PEREIRA 

 VIST.6/02 MARIA ISABEL OLIVEIRA PASCOAL 

 VIST.8/02 RUI FRANCISCO FERREIRA VALSUMO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO - ABRIL 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

- SUBSÍDIOS 

- SUBSÍDIOS – ACÇÃO SOCIAL 

PONTO NÚMERO CINCO 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE FURTO NA PISCINA 
MUNICIPAL DE LEIRIA – BRUNO DA CUNHA COSTA. ENT.2001/6593 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – MARIA AUGUSTA GOMES NEVES. 
ENT.2000/15799 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – CRISTINA ISABEL DA SILVA 
CAÇADOR. ENT.2002/9225 
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- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ANA CRISTINA COUTINHO. 
ENT.2000/32407 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – LINA MARIA DINIS SILVA SANTOS. 
ENT.2000/33304 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ROSA MARIA HENRIQUES LIMA. 
ENT.2001/29324 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – RUI MANUEL MOREIRA PINTO 
ESTEVES. ENT.2001/21909 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ISABEL CARREIRA CATRINÁCIO 
DINIS. ENT.2001/27489 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – NUNO MIGUEL DUARTE 
BERNARDO. ENT.2001/2051 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – CARLOS MANUEL NEVES FETEIRA. 
ENT.2001/25549 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE (REAPRECIAÇÃO) – RSJ – 
TRANSPORTES LDA. ENT.1999/29624 E ENT.2002/1958 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – JOÃO MIGUEL GONÇALVES ALVES. 
ENT.2001/9188 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – CARLOS MANUEL RIBEIRO. 
ENT.2001/14335 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – VELARMINO MANUEL DIAS 
FRANCISCO. ENT.2001/22539 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE (REAPRECIAÇÃO) – HELENA MARIA 
DINIS FERNANDES. ENT.2001/24075 E ENT.2002/1788 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE (REAPRECIAÇÃO) – CARLOS MIGUEL 
SANTOS FERREIRA. ENT.2001/18371 E ENT.2002/405 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PUBLICIDADE – HECI-SOC. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. (ENT.7945/01) 

- PUBLICIDADE – JOSÉ AUGUSTO, LDA. (ENT.1120/02) 

- PUBLICIDADE – FILOSOFT-SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA. (ENT.26539/00) 

- PUBLICIDADE – MP-MESTRES PUBLICIDADE (ENT.26882/00) 

- PUBLICIDADE – FERNANDES & CARRIÇO, LDA. (ENT.28529/00) 

- PUBLICIDADE – FERNANDO MANUEL BENZINHO GAMEIRO (ENT.29360/00) 

- PUBLICIDADE – MARIA DE FÁTIMA ALVES PAIVA GOMES (ENT.29955/00) 

- AJUSTAMENTO DA TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O ANO 2002 – 
SMAS (ENT.12875/02) 
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PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO OITO 

- APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “IX ENCONTRO DE ÁRBITROS DE FUTSAL” 

- PAAD / INFRA-ESTRUTURAS (CANDIDATURA DE JUNHO DE 2002) 

PONTO NÚMERO NOVE 

- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CORTES – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DA CML 

- ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA N.º 4 (PAULO VI) - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DA CML 

- ESCOLA EB 2,3 DA RAINHA SANTA ISABEL - PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

- JARDIM DE INFÂNCIA DE ARNAL – DESPESAS CORRENTES COM OCUPAÇÃO 
PROVISÓRIA DA CASA DA CAPELA 

- PROJECTO “TROCAR POR MIÚDOS” – DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

- REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSICO E 
SECUNDÁRIO, REPRESENTANTES DA AUTARQUIA LOCAL NA ASSEMBLEIA DE 
ESCOLA DAS ESCOLAS/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

BOAS VINDAS 

N.º 0818/02 A Sr.ª Presidente  deu, em seu nome e em nome dos restantes vereadores as 
boas vindas ao Sr. José Manuel Cerqueira , enquanto substituto da Sr.ª Vereadora Eng.ª 
Isabel Gonçalves , desejando-lhe bom trabalho. 

** 

MUDANÇA DAS REUNIÕES DE CÂMARA 

N.º 0819/02 A Câmara, por razões de agenda de alguns dos seus m embros, delibera 
por unanimidade mudar o dia das suas reuniões seman ais ordinárias para as 
segundas-feiras, com início no próximo dia 20 de Ma io, excepto quando coincida com 
dia feriado, sendo a mesma realizada no primeiro di a útil seguinte, à mesma hora. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PROPOSTA DE LOUVOR 

N.º 0820/02 Presente a proposta da Sr. Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves apresentada 
pelo Vereador Sr. José Manuel Cerqueira, que se encontrava a substituir a proponente e 
que a seguir se transcreve: 

“O Grupo Desportivo e Recreativo de Casal Novo tem actualmente uma equipa 
de Futsal Feminino Sénior. 

Considerando que: 
- A equipa iniciou, a época passada, na I Divisão Distrital; 
- A equipa subiu no final da época à Divisão de Honra; 
- A equipa foi, logo na 1ª época, Campeã na Divisão de Honra; 
- A equipa está neste momento da época desportiva a disputar a Taça Nacional de Futsal 

Feminino; 
- A equipa tem, com a sua prestação e com os resultados alcançados, vindo a prestigiar 

não só o seu Clube, mas também o Concelho de Leiria e o Distrito. 
Proponho que a Câmara Municipal de Leiria, reconhecendo que a equipa de 

Futsal Feminino do Grupo Desportivo e Recreativo de Casal Novo tem vindo a desenvolver 
uma prestação digna de menção no âmbito do desporto local e regional, manifeste o seu 
apreço, louvando as atletas e os seus directores pelos bons resultados obtidos.” 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a p roposta 
apresentada. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0821/02 PROC.º N.º 415/99 - (fl. - 368) 

De CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CARANGUEJEIRA,  solicitando a 
isenção do pagamento da taxa devida pelo licenciamento de um edifício destinado a lar de 
3.ª idade, a levar a efeito no lugar e freguesia de Caranguejeira, uma vez que se trata de 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social, reconhecida como pessoa colectiva de 
utilidade pública conforme consta dos estatutos, cuja fotocópia se encontra no respectivo 
processo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, isentar 
do pagamento de quaisquer taxas, devidas pelo licen ciamento e utilização do edifício 
destinado a Lar de 3.ª Idade, a levar a efeito no l ugar e freguesia de Caranguejeira, nos 
termos do art.º 5.º da Tabela de Taxas e Licenças e , alínea b) do n.º 2 do art.º 73.º do 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, devend o no entanto proceder ao 
levantamento do respectivo Alvará de Licença dentro  dos prazos legalmente fixados, 
apresentando os documentos necessários para o efeit o. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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N.º 0822/02 PROC.º N.º 206/01 - (fl. - 86) 

De LEIRIAPROM - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. com sede na Rua Barro 
da Ponte, n.º 145 – Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado de uma informação 
da Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, 
comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto 
através do oficio n.º 5353, de 23.05.01, desta Câmara Municipal.  

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de moradias geminadas e muros de vedaç ão, a levar a efeito no Lote 1 – 
Andrinos, freguesia de Pousos, ao abrigo do dispost o nas alíneas a) e b) do n.º 1 do 
artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nov embro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 24.04.01, transmitida através do ofício n .º 5353, de 23.05.01, desta Câmara 
Municipal. 

** 

N.º 0823/02 PROC.º N.º 246/01 - (fl. - 41) 

De JOSÉ MARTINS ALVES, residente na Rua Direita, Arrimal – Porto de Mós, 
acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento 
de Obras Particulares, comunicando que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, 
que lhe foi exposto através do oficio n.º 4428, de 27.04.01, desta Câmara Municipal.  

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
alteração de uso e o projecto de arquitectura de al terações a levar a efeito num 
estabelecimento comercial, situado na Urbanização d o Planalto, Lote 14 – r/c, 
freguesia de Marrazes, para atelier de tempos livre s, ao abrigo do disposto nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 63.º do Decreto- Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, 
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de  15 de Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 11.04.01, transm itida através do ofício n.º 4428, de 
27.04.01, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 0824/02 PROC.º N.º 435/01 - (fl. - 54) 

De RUI ACÁCIO CASEIRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS, residente na 
Avenida 25 de Abril, Lote 2, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 
Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio 
n.º 6753, de 09.07.01, desta Câmara Municipal.  



 

CMLeiria/Acta n.º 20 de 2002.05.14 

.00775-(7) 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco misto, a levar a efeito em  Madeiras, Rego d’Água, freguesia 
de Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e  b) do n.º 1 do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
13.06.01, transmitida através do ofício n.º 6753, d e 09.07.01, desta Câmara Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0825/02 PROC.º V.H. N.º 8/97 - (fl. - 25) 

De JOAQUIM PEREIRA,  residente na Rua Barão de Viamonte, n.º 40-R/C, 
freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação higiénica do um edifício 
(R/C destinado a estabelecimento de restauração e bebidas e 1.º andar destinado a pensão) 
situado na Rua Barão de Viamonte, n.º 40, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria n.º 36, de 19.12.01, delibera, por unan imidade, 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 5-A/02 de 11 de Jan eiro, o despacho de 06.12.01, 
proferido pelo Senhor Vereador, e o qual ordenou a realização da uma vistoria para 
efeitos do previsto no art.º 89.º do Decreto-Lei n. º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alíne a c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei já 
referida; 
2.º notificar a proprietária do imóvel, Sr.ª Filome na Viana Guarda, residente em 
Campo Grande, n.º 152 – 4.º - Lisboa, nos termos do s artigos 100.º e 101.º do Código 
de Procedimento Administrativo, da intenção da Câma ra em notificá-la ao abrigo do 
disposto na alínea c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei  n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de Janeiro, Decr eto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de 
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 329-B/00, de  23 de Dezembro (Regime do 
Arrendamento Urbano), e art.º 52.º do Decreto-Lei n .º 55/02, de 11 de Fevereiro, que 
alterou o Decreto-Lei n.º 167/97, de 5 de Julho e o  Decreto-Lei n.º 305/99, de 6 de 
Agosto, para no prazo de 60 dias, proceder à execuç ão das obras de conservação 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do referido Auto de Vistoria, do 
qual deverá ser dado conhecimento; 
3.º dar conhecimento da decisão tomada e do conteúd o do Auto de Vistoria ao 
inquilino, solicitando ao mesmo para no prazo de 30  dias, apresentar projecto de 
segurança contra riscos de incêndio, nos termos do previsto no art.º 78.º do Decreto-
Lei n.º 55/02, de 11 de Fevereiro, que alterou o De creto-Lei n.º 167/97, de 5 de Julho e 
o Decreto-Lei n.º 305/99, de 6 de Agosto; 
4.º enviar à Direcção Geral de Turismo, uma cópia d o Auto de Vistoria 
acompanhada do alvará emitido para o estabeleciment o existente no edifício, a fim 
desta entidade tomar conhecimento da situação e se pronunciar sobre a mesma. 

** 
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N.º 0826/02 PROC.º VIST. N.º 6/02 (fl. - 12) 

De MARIA ISABEL OLIVEIRA PASCOAL,  referente à vistoria para efeitos de 
beneficiação higiénica do 1.º andar esq.º do edifício onde reside e, situado em Arrabalde da 
Ponte (Gaveto com a Travessa da Palmeira), freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria n.º 51, de 27.03.02, delibera, por unan imidade, 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 5-A/02 de 11 de Jan eiro, o despacho de 06.03.02 
proferido pelo Senhor Vereador, e o qual ordenou a realização da uma vistoria para 
efeitos do previsto no art.º 89.º do Decreto-Lei n. º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alíne a c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei já 
referida; 
2.º notificar o proprietário do imóvel, Sr. Carlos Alberto Moreira Infante do Carmo, 
residente na Praça Rainha Santa, n.º 11 – 7.º - Lis boa, nos termos dos artigos 100.º e 
101.º do Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-
lo ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do a rt.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 de Jan eiro, e Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 
15 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 329-B/ 00, de 23 de Dezembro, para no 
prazo de 15 dias, proceder à execução das obras de modo a suprir as deficiências 
apontadas no referido Auto de Vistoria, do qual dev erá ser dado conhecimento; 
3.º oficiar à EDP-Distribuição de Energia, SA para que sejam tomadas as diligências 
necessárias, de modo a proceder à alteração do cabo  eléctrico, por forma a evitar a 
interferência do mesmo com o estendal da roupa. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria à inquilina. 

** 

N.º 0827/02 PROC.º VIST. N.º 8/02 (fl. - 13) 

De RUI FRANCISCO FERREIRA VALSUMO,  residente no Centro comercial 
Maringá, Loja 3, freguesia de Leiria, referente à vistoria para efeitos de beneficiação 
higiénica de um estabelecimento localizado num edifício situado em Arrabalde da Ponte 
(Gaveto com a Travessa da Palmeira), freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o teor do Auto 
da Vistoria n.º 50, de 27.03.02, delibera, por unan imidade, 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 5-A/02 de 11 de Jan eiro, o despacho de 15.03.02 
proferido pelo Senhor Vereador, e o qual ordenou a realização da uma vistoria para 
efeitos do previsto no art.º 89.º do Decreto-Lei n. º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, e alíne a c) do n.º 5 do art.º 64.º da Lei já 
referida; 
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2.º notificar o proprietário do imóvel, Sr. Carlos Alberto Moreira Infante do Carmo, 
residente na Praça Rainha Santa, n.º 11 – 7.º - Lis boa, nos termos dos artigos 100.º e 
101.º do Código de Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-
lo ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 5 do a rt.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5A/2002 de 11 de Ja neiro, e Decreto-Lei n.º 321-B/90, 
de 15 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 329 -B/00, de 23 de Dezembro, para no 
prazo de 15 dias, proceder à execução das obras de modo a suprir as deficiências 
apontadas no referido Auto de Vistoria, do qual dev erá ser dado conhecimento. 

Mais delibera, que deverá ser dado conhecimento da decisão tomada e do 
conteúdo do Auto de Vistoria ao inquilino. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 
N.º 0828/02 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Abril. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

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 
UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

N.º 0829/02 Presente o Fax datado de 18.4.02, da Renascer – Associação Cristã de 
Reabilitação Acção Social e Cultura, no qual solicita à Câmara Municipal autorização para a 
venda de brindes (canetas, réguas , porta chaves, laços de cetim) nos dias 27 e 28 de Maio 
de 2002, para angariação de fundos do Centro de Reabilitação. 

Apreciado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade, autorizar a 
cedência do espaço público, sem cobrança das respec tivas taxas municipais, no 
Largo em frente às Galerias Alcrima e no Largo ao p é do Estabelecimento da Nissan 
(semáforos no final da Av. Heróis de Angola).  

** 

SUBSÍDIOS - PARTICIPAÇÃO NO SALÃO INTERNACIONAL DE INVENÇÕES DE 
GENEBRA  

N.º 0830/02 Presente um Fax datado de 29 de Janeiro de 2002, do Senhor Pedro Pinto, 
natural de Leiria e residente em Mafra, informando que participou no Salão Internacional de 
Invenções de Genebra onde foi premiado com uma medalha de ouro pela apresentação de 
um “invento”, de um sistema de segurança em curvas para tractores (veículos automóveis 
especialmente construídos para rebocar outros veículos ou máquinas) e solicita à Câmara o 
apoio financeiro para a ajuda no pagamento das despesas de alojamento que suportou com 
a sua deslocação. 

Analisando o assunto, e considerando que se trata d e um cidadão natural 
de Leiria e que o concelho ficou mais enriquecido c om a participação do Senhor 
Pedro Pinto num dos Salões de Invenções mais import antes do mundo e que o seu 
invento é de grande utilidade, delibera por unanimi dade atribuir, ao abrigo da alínea b) 
do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de  Setembro, um subsídio ao Senhor 
Pedro Pinto no valor €298,20 para fazer face às des pesas com o seu alojamento na 
deslocação que efectuou. 

** 

SUBSÍDIOS – ACÇÃO SOCIAL 

N.º 0831/02 Presente a seguinte listagem para atribuição de subsídios a entidades 
legalmente existentes no concelho: 
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Entidade Objecto Valor em Euros 

APS–Associação Portuguesa de 
Surdos – Delegação de Leiria 

Inicio de actividades €998 

Centro Social da Bajouca Para ajuda na aquisição de uma 
viatura p/apoio domiciliário 

€6.723 

CAPA–Centro de Assistência Paroquial 
de Carvide 

Aquisição de uma carrinha p/ 
apoio domiciliário 

€3.994 

Comissão dos Antigos Alunos da 
Escola Industrial e Comercial de Leiria 

XII Encontro Anual €499 

Centro Social da casa do Povo de 
Amor 

Subsídio p/ aquisição de uma 
máquina de lavar roupa e um 
secador de roupa 

€998 

APPC–Sub-Núcleo de Leiria-
Associação Portuguesa  de Parelesia 
Celebral 

Apoio no financeiro nos gastos 
durante o 5.º Encontro de Pais e 
Amigos  

€140 

Conferência de S. Vicente de Paulo–
Instituição Sócio Caritativa–Sé Catedral 
de Leiria 

Apoio Social para 2002 €2.494 

Associação Nacional dos Deficientes 
Sinistrados no Trabalho – Delegação 
de Leiria 

Apoio Social €499 

Liga dos Combatentes–Núcleo de 
Leiria 

Apoio social para 2002 €499 

Lions Clube de Leiria Subsídio de €300 mensais para 
pagamento de renda de 
instalações num total de €3600 

€300/mês num 
total de €3600 

Associação de Bombeiros Voluntários 
de Santa Catarina da Serra 

Para equipamento de viatura de 
desencarceramento 

€4.988  

Associação Humanitária  dos 
Bombeiros Voluntários de Maceira 

Subsidio anual  para 2002 no 
valor de €49.880 

€49.880 dividido em 
tranches de €12.470 a 
pagar em Maio, Agosto, 
Outubro e Dezembro 

Conferência de S. Vicente de Paulo - 
Paróquia de Parceiros 

Apoio Social para 2002 €1.496,50 

Conferência de S. Vicente de Paulo – 
Paróquia de Arrabal 

Apoio para missão humanitária €945,50 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos 
das alínea h) e j) do n.º 1 do art.º 13.º e artigos  23.º e 25.º da Lei 159/99, de 14 de 
Setembro, os municípios dispõem de atribuições no d omínio da Acção Social e 
Protecção Civil, delibera por unanimidade atribuir de acordo com alínea b) do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/989, de 18 de Setembro, os subsídios  supra referidos às entidades 
constantes no respectivo mapa. 
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** 

PONTO NÚMERO CINCO 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE FUR TO NA PISCINA 
MUNICIPAL DE LEIRIA- BRUNO DA CUNHA COSTA. ENT.2001 /6593 

N.º 0832/02 Presente o pedido de indemnização por danos patrimoniais e morais, 
resultantes de um furto de que foi vítima nas instalações da Piscina Municipal de Leiria e 
que totalizam o montante de €525,33. 

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Jurídica, concluiu pela 
não imputação de responsabilidade civil ao Município de Leiria pela lesão patrimonial e 
moral invocada pelo requerente. Em suma, deverá a Câmara Municipal de Leiria deliberar, 
após audiência do interessado em conformidade com o disposto nos artigos 100.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo, no sentido do indeferimento do pedido 
de indemnização formulado pelo Sr. Bruno da Cunha Costa, pelos fundamentos supra 
referidos, informando-o de que a sua pretensão deverá ser objecto de apreciação na 
instância jurisdicional competente, apreciando na sua globalidade a situação que pelo 
requerente foi colocada à consideração da Câmara Municipal de Leiria e determinando uma 
indemnização única e una, no caso de à mesma haver lugar. 

A Câmara, face à informação delibera, por unanimida de, concordar com a 
informação da Divisão Jurídica e determina indeferi r. 

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 - MARIA AUGUSTA  GOMES NEVES. 
ENT.2000/15799 

N.º 0833/02 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
físicos sofridos, período de baixa ao trabalho e danos na respectiva viatura. Analisado o 
pedido e com base na informação da Divisão Jurídica, concluiu-se que o Município não 
praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto ilícito gerador de 
responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, devendo, antes 
da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Jurídica e respectiva propost a 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. 
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** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - CRISTINA ISAB EL DA SILVA 
CAÇADOR. ENT.2002/9225 

N.º 0834/02 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. 

Analisado o pedido e com base na informação n.º 85/99 da Divisão Jurídica, 
concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto 
ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, 
devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Jurídica e respectiva propost a 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 - ANA CRISTINA COUTINHO. 
ENT.2000/32407 

N.º 0835/02 Presente o pedido de reembolso no valor de €34,92, na sequência do 
reboque pela PSP da respectiva viatura, por esta se encontrar estacionada no local de 
parqueamento do "Comboio de Natal". 

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Jurídica, concluiu-se 
que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto ilícito 
gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, 
devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Jurídica e respectiva propost a 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. 

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - LINA MARIA DI NIS SILVA SANTOS. 
ENT.2000/33304 
N.º 0836/02 Presente o pedido de indemnização por acidente, na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. 

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Administrativa, 
concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto 
ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, 
devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de 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 - ROSA MARIA HE NRIQUES LIMA. 
ENT.2001/29324 

N.º 0837/02 Presente o pedido de indemnização por danos materiais, na sequência da 
reparação de óculos danificados pela projecção de gravilha oriunda da via pública.  

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Jurídica, concluiu-se 
que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto ilícito 
gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, 
devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Jurídica e respectiva propost a 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 - RUI MANUEL MO REIRA PINTO 
ESTEVES. ENT.2001/21909 
N.º 0838/02 Presente o pedido de indemnização por acidente, na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura.  
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Analisado o pedido e com base na informação do Sr. Director do Departamento 
de Administração Geral, concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por 
omissão, qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o 
indeferimento da pretensão, devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de 
audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação do Director do Departamento de Administr ação Geral e respectiva 
proposta de indeferimento da pretensão do requerent e. 

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 - ISABEL CARREI RA CATRINÁCIO 
DINIS. ENT.2001/27489 

N.º 0839/02 Presente o pedido de indemnização por acidente, na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. 

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Administrativa, 
concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto 
ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, 
devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação, delibera por unanimida de 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 - NUNO MIGUEL D UARTE BERNARDO. 
ENT.2001/2051 

N.º 0840/02 Presente o pedido de indemnização por acidente, na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura.  

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Administrativa, 
concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto 
ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, 
devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 



 

CMLeiria/Acta n.º 20 de 2002.05.14 

.00788-(20) 

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 - CARLOS MANUEL  NEVES FÉTEIRA. 
ENT.2001/25549 

N.º 0841/02 Presente o pedido de indemnização por acidente, na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura.  

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Administrativa, 
concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, qualquer facto 
ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento da pretensão, 
devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de 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 (REAPRECIAÇÃO) - RSJ - 
TRANSPORTES LDA. ENT.2002/1958 

N.º 0842/02 Presente o pedido de reapreciação do processo na sequência da proposta 
de indeferimento constante da deliberação do executivo de 27.12.01, relativamente à 
indemnização por danos sofridos na respectiva viatura.  

Analisado o pedido e com base na informação da Divisão Jurídica, entendeu-se 
não haver motivos para que a Câmara Municipal altere o sentido da sua decisão 
manifestada na deliberação de 27.12.01, devendo este órgão tomar a decisão final do 
procedimento no sentido do indeferimento do pedido de indemnização apresentado pela 
firma requerente, pelos motivos constantes da informação n.º 101/00 da Divisão Jurídica, 
aos quais acresce a argumentação da informação n.º 29/02. 
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A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Jurídica e manter o indeferim ento pelos mesmos motivos 
constantes da sua deliberação de 27.12.01. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - JOÃO MIGUEL G ONÇALVES ALVES. 
ENT.2001/9188 

N.º 0843/00 Presente o pedido de indemnização em epígrafe, correspondente aos danos 
sofridos na respectiva viatura. De acordo com a informação do Departamento de Obras 
Municipais, o processo deverá ser remetido à firma Construtora do Lena para pagamento da 
indemnização, a qual assumiu os prejuízos reclamados em reunião de obra do Nó 
desnivelado da Cruz d' Areia. 

Em face do exposto, propõe-se que o processo seja remetido à firma 
Construtora do Lena. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação do Departamento de Obras Municipais, dev endo o processo ser remetido 
à firma Construtora do Lena, bem como, dar conhecim ento da decisão ao requerente. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - CARLOS MANUEL  RIBEIRO. 
ENT.2001/14335 

N.º 0844/02 Presente o pedido de indemnização em epígrafe, correspondente aos danos 
sofridos na respectiva viatura. De acordo com a informação da Divisão Administrativa, os 
respectivos serviços municipais, o Auto de Ocorrência elaborado pela GNR e a declaração 
da Junta de Freguesia, comprovaram o mau estado de conservação e a deficiente 
sinalização da via à data da ocorrência do acidente. 

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. 

Em face do exposto, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que, 
em consequência, a Câmara Municipal o indemnize no montante de €591,64 
correspondente ao valor dos danos sofridos pela sua viatura. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Administrativa, e aprovar o p agamento da indemnização 
referida, mediante apresentação do Título de Regist o de Propriedade. 

** 
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PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - VELARMINO MAN UEL DIAS 
FRANCISCO. ENT.2001/22539 

N.º 0845/02 Presente o pedido de indemnização em epígrafe, correspondente aos danos 
sofridos na respectiva viatura. De acordo com a informação da Divisão Administrativa, os 
respectivos serviços municipais, as fotografias e as testemunhas comprovaram o mau 
estado de conservação e a deficiente sinalização da via à data da ocorrência do acidente. 

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. 

Em face do exposto, propõe-se que o pedido do requerente seja atendido e que, 
em consequência, a Câmara Municipal o indemnize no montante de €361,24 
correspondente ao valor dos danos sofridos pela sua viatura. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Administrativa, e aprovar o p agamento da indemnização 
referida, mediante apresentação do Título de Regist o de Propriedade. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE(REAPRECIAÇÃO) -  HELENA MARIA 
DINIS FERNANDES. ENT.2002/1788 

N.º 0846/02 Presente o pedido reapreciação em epígrafe, com vista à reposição da 
totalidade dos valores despendidos na reparação da viatura que totaliza o valor de 
€1.845,55. 

De acordo com a informação da Divisão Administrativa, não se vê razão para 
alterar o que então foi dito na sua informação que serviu de base à proposta de 
indeferimento do pedido inicial da requerente já que, nada de novo foi aduzido ao processo 
que justifique a alteração do sentido da deliberação camarária de 27.12.01. 

Em face do exposto, propõe-se que seja mantido o sentido da deliberação 
camarária de 27.12.01, e consequentemente indeferido o pedido da requerente. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Administrativa, mantendo o se ntido da sua deliberação de 
27.12.01 e indeferir o pedido. 

** 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE (REAPRECIAÇÃO) - CARLOS MIGUEL 
SANTOS FERREIRA. ENT.2002/405 

N.º 0847/02 Presente o pedido reapreciação em epígrafe, com vista à reposição da 
totalidade dos valores despendidos na reparação da viatura que totaliza o valor de €450,35. 
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De acordo com a informação da Divisão Administrativa, não se vê razão para 
alterar o que então foi dito na sua informação que serviu de base à proposta de deferimento 
parcial do valor reclamado pelo requerente 

Em face do exposto, propõe-se que seja mantido o sentido da deliberação 
camarária de 09.12.01, sendo o requerente indemnizado no montante de €132,33. 

A Câmara, face à informação delibera por unanimidad e concordar com a 
informação da Divisão Administrativa, mantendo o se ntido da sua deliberação de 
09.12.01 e aprovar o pagamento parcial da indemniza ção no valor de €132,33 mediante 
apresentação do Título de Registo de Propriedade. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

PUBLICIDADE - HECI-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRI A, LDA (ENT.7945/01) - 
ITL-42-9-1 

N.º 0848/02 Presente a participação N.º 3440 elaborada pelos Serviços de Fiscalização 
Municipal, referente a colocação de um painel publicitário sem licenciamento, pela Firma 
Heci-Sociedade de Mediação Imobiliária, Ld.ª, na fachada do edifício, sito na Rua Machado 
Santos, n.º 27-D, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo delibera po r unanimidade 
notificar a referida firma nos termos dos artigos 1 00.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, 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 intenção de ordenar a remoção no p razo de 8 dias, da publicidade 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos do ar t.º 20.º n.º 2, alínea a) e n.º 3 do 
Regulamento Municipal da Publicidade. 

** 

PUBLICIDADE - JOSÉ AUGUSTO, LDA (ENT.1120/02) - ITL -42-9-1 

N.º 0849/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano, dos Alvarás n.ºs 1, 2 e 3 da licença de publicidade, que se 
encontra colocada nas instalações da oficina auto, sita em Rua das Valeiras n.º 85, 
freguesia de Chainça. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 
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PUBLICIDADE – FILOSOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA . (ENT.26539/00) - TL-
24-16 

N.º 0850/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano da licença de publicidade, nomeadamente um anúncio luminoso 
com 1m2, “FILOSOFT SOFTWARE”, que se encontra colocado nas instalações, sita na Rua 
Cidade Tokushima, Lote 11 –18 r/c d.º em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE – MP-MESTRES PUBLICIDADE (ENT.26882/00)  - TL-24-16 
N.º 0851/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano da licença de publicidade, nomeadamente um painel publicitário 
com 12m2, que se encontra colocado, na Rua Vale de Lobos (junto à antiga casa de 
Benfica), em Leiria.  

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

PUBLICIDADE - FERNANDES & CARRIÇO, LDA. (ENT.28529/ 00) - TL-24-16 

N.º 0852/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano, da licença de publicidade, nomeadamente 4 letreiros nas 
portas e um anúncio na fachada num total de 5m2, “ORIGINAL LEVI’S STORE”, que se 
encontram colocados nas instalações, sitas no largo 5 de Outubro e Praça Rodrigues Lobo, 
em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido,  ficando sujeito a uma 
reapreciação aquando da próxima renovação. 

** 

PUBLICIDADE - FERNANDO MANUEL BENZINHO GAMEIRO (ENT .29360/00) - TL-24-16 

N.º 0853/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano, da licença de publicidade de 2 toldos, que se encontram 
colocados na fachada do seu estabelecimento, sita na Travessa do Município Bloco B-1-1.º 
esqº, em Leiria. 

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 



 

CMLeiria/Acta n.º 20 de 2002.05.14 

.00793-(25) 

PUBLICIDADE - MARIA DE FÁTIMA  ALVES PAIVA GOMES (E NT.29955/00) - TL-24-16 

N.º 0854/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
renovação por mais um ano, da licença de publicidade de 2 toldos, que se encontram 
colocados na fachada do seu estabelecimento, sito na Rua Marquês de Pombal Lote 10, 
Norte, Cave N, em Leiria.  

A Câmara delibera por unanimidade deferir o pedido.  

** 

AJUSTAMENTO DA TAXA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PARA O  ANO 2002 - SMAS 
(ENT.12875/02) - ITL-42-4-2 

N.º 0855/02 Retirado.  

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 

N.º 0856/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos 14 de Maio de 2002, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €2.191.307,03 sendo de Operações 
Orçamentais €1.537.346,18 e de Operações de Tesouraria €653.960,82. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PAGAMENTOS (2) 

N.º 0857/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 7 a 14 de Maio cor respondente às autorizações n.ºs 
3355 a 3403, no montante de €261.910,51.  

** 

PONTO NÚMERO OITO 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO “IX ENCONTRO DE ÁRBITROS  DE FUTSAL” 

N.º 0858/02 Presente o ofício do Núcleo de Árbitros de Futebol do Lis, para a realização 
do “IX Encontro de Árbitros de Futsal”, onde participarão cerca de 150 pessoas de vários 
Núcleos de Árbitros de Futebol de todo o país, propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. 
Paulo Rabaça, a atribuição do seguinte apoio: 
• Isenção da taxa de utilização do Pavilhão Municipal de Leiria, para a realização de um 

Jogo de Futsal, no dia 09.06.02 das 10H00 às 12H00; 
• 150 entradas gratuitas para o Castelo de Leiria; 
• 150 lembranças da CML; 
• 150 t’shirts com o brasão da CML. 
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A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1, do art.º 13.º da Lei n.º 159/99 , de 14 de Setembro, os Municípios 
dispõem de atribuições dos Tempos Livres e Desporto  delibera por unanimidade e de 
acordo com a alínea b) do n.º 2, do art.º 21.º da s upracitada Lei e com a alínea b), do 
n.º 4, do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se tembro, atribuir ao Núcleo de Árbitros 
de Futebol do Lis o apoio acima mencionado. 

** 

PAAD / INFRA-ESTRUTURAS (CANDIDATURA DE JUNHO DE 20 02) 

N.º 0859/02 Decorrerá de 1 a 30 de Junho de 2002 o período de apresentação de 
candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-estruturas para a 
atribuição de apoios municipais para a construção, conservação e melhoria de infra-
estruturas desportivas. 
Devem acompanhar as candidaturas os seguintes documentos: 
- ofício dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Leiria, mencionando que se 

candidata ao subsídio a atribuir pelo Pelouro do Desporto para a construção, 
conservação e melhoria de infra-estruturas desportivas; 

- fotocópia dos estatutos aprovados, quando não tenham sido entregues anteriormente; 
- questionário de candidatura a fornecer pela Divisão do Desporto. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade concordar com a 
abertura do período de apresentação de candidaturas  aos apoios municipais para a 
construção, conservação e melhoria das infra-estrut uras desportivas, bem como 
afixar Edital nos lugares públicos do costume. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CORTES - PEDIDO DE C EDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 0860/02 Presente o ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Cortes, datado de 
24.04.02, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara Municipal de Leiria 
(55 lug.) 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem do 
autocarro e nas demais condições regulamentares, pa ra o dia 25 de Abril de 2002. 

** 
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ESCOLA DO 1.º CEB DE LEIRIA N.º 4 (PAULO VI) - PEDI DO DE CEDÊNCIA GRATUITA 
DO AUTOCARRO DA CML 

N.º 0861/02 Presente o ofício n.º 184 da Escola do 1.º CEB de Leiria n.º 4 (Paulo VI), 
datado de 04.03.02, solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara 
Municipal de Leiria (37 lug.). 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho do Vereador da 
Educação e Cultura que autoriza a cedência com isen ção da quilometragem dos 
autocarros e nas demais condições regulamentares, p ara o dia 29.04.02. 

** 

ESCOLA EB 2,3 DE RAINHA SANTA ISABEL - PEDIDO DE CE DÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML 

N.º 0862/02 Presente o ofício da Escola EB 2,3 Rainha Santa Isabel, datado de 08.03.02, 
solicitando a gratuitidade da cedência do autocarro da Câmara Municipal de Leiria (55 lug.), 
para o dia 15.05.02. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DE ARNAL - DESPESAS CORRENTES CO M OCUPAÇÃO 
PROVISÓRIA DA CASA DA CAPELA 

N.º 0863/02 De acordo com o protocolo de cedência de instalações provisórias do 2.º 
lugar do Jardim de Infância de Arnal, torna-se necessário efectuar o pagamento de 
despesas correntes (água, electricidade e conservação), à Comissão Fabriqueira da Igreja 
Paroquial de Maceira, no valor de €6.234,97, referente aos anos lectivos 2000/2001 e ainda 
o ano 2001/2002. 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei N.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com o n.º 1 do art.º 19.º da citada Lei é 
competência dos órgãos do município participar na m anutenção e na gestão dos 
equipamentos educativos, e considerando ainda a alí nea f) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, delibera, por unanimidad e proceder ao pagamento de 
€6.234,97 à Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquia l de Maceira, relativo às despesas 
correntes efectuadas nas instalações provisórias do  2.º lugar do Jardim de Infância de 
Arnal. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PROJECTO “TROCAR POR MIÚDOS” – DIA MUNDIAL DA CRIAN ÇA 

N.º 0864/02 Presente a Informação do Senhor Vereador da Educação e Cultura, relativa à 
2.ª edição do projecto “Trocar por Miúdos” a desenvolver no âmbito das Comemorações do 
Dia Mundial da Criança, destacando-se: 
- Assembleia “Pequenos e Deputados” – 3 de Junho de 2002; 
- Diário de Férias – Junho de 2002. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

REGIME DE AUTONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS EST ABELECIMENTOS 
PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DOS ENSINOS BÁSI CO E SECUNDÁRIO, 
REPRESENTANTES DA AUTARQUIA LOCAL NA ASSEMBLEIA DE ESCOLA DAS 
ESCOLAS/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

N.º 0865/02 Tendo presente o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 
estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e considerando: 
- O términus do mandato (3 anos) da Assembleia de Escola nalgumas Escolas; 
- O início de mandato dos novos órgãos autárquicos; 

A Câmara delibera por unanimidade nos termos do n.º  2 do art.º 8.º do 
Capítulo II do regime de autonomia, administração e  gestão dos estabelecimentos da 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundá rio, constante do Decreto-Lei n.º 
115-A/98, de 4 de Maio designar os seguintes elemen tos para integrarem a 
Assembleia de Escola das Escolas/Agrupamentos de Es colas: 

Agrupamento Horizontal de Escolas de Amor 
Carvide e Monte Real 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Amor 

Agrupamento Horizontal de Escolas de Barreira, 
Azoia, Cortes e Parceiros 

Presidente de Junta de Freguesia de 
Barreira 

Agrupamento Horizontal de Escolas de Leiria e 
Barosa 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Leiria 

Agrupamentos Horizontal de Escolas de Monte 
Redondo 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Monte Redondo 

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Caranguejeira 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Caranguejeira 

 
 
Agrupamento Vertical de Escolas de Colmeias 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Colmeias 
-1 representante (Junta de Freguesia de 
Bidoeira de Cima, Boavista, Memória e 
Milagres) 

Agrupamento Vertical de Escolas de Maceira -Preside nte da Junta de Freguesia de 
Maceira 

Agrupamento Vertical de Escolas de Marrazes Preside nte da Junta de Freguesia de 
Marrazes 

Agrupamento Vertical de Escolas e Jardins da 
Serra 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Santa Catarina da Serra 
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Agrupamento Vertical de Escolas Rainha Santa 
Isabel - Carreira 

Presidente da Junta de Freguesia de 
Carreira 

Escola EB 2,3 Dr. José Saraiva Presidente da Junta de Freguesia de 
Barreira 

Escola EB 2,3 D. Dinis Presidente da Junta de Fregu esia de 
Leiria 

 
Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo 

O Vereador da Educação ou um seu 
representante indicado por este 

Escola EB 2,3 Dr. Correia Mateus Presidente da Junt a de Freguesia de 
Pousos 

 
Escola Secundária Domingos Sequeira 

O Vereador da Educação ou um seu 
representante indicado por este 

Escola Secundária Afonso Lopes Vieira Presidente da  Junta de Freguesia de 
Marrazes 

** 

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: 

- 20.º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO LEIRIA/SAINT-MAUR-DES -FOSSÉS 

- PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

- LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – MARIA DE JESUS RAM ALHO MARQUES 
RIBEIRO. (ENT.12684/02) - ITL-42-11-1 

- DESFILE ETNOGRÁFICO E FEIRA TRADICIONAL DE 2002 

- PROCESSO DE CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE UM QUIOSQU E 
LOCALIZADO NO LARGO 5 DE OUTUBRO DE 1910, EM QUE É REQUERENTE 
ANA MARIA GREGÓRIO BRANCO 

** 

20.º ANIVERSÁRIO DA GEMINAÇÃO LEIRIA/SAINT-MAUR-DES -FOSSÉS 

N.º 0866/02 No seguimento da deliberação de 2002/02/19, dado que o apoio a atribuir ao 
Ateneu Desportivo de Leiria, para a participação nas comemorações do 20.º Aniversário da 
Geminação com Saint-Maur des Fossés do seu Grupo Coral, não ficou determinado, 
propõe-se que o valor do montante a atribuir seja de €6.484,37 do qual já recebeu a parcela 
de €1.995,19 pelo que, dada a proximidade da deslocação a Saint-Maur des Fossés, deverá 
receber o restante, ou seja €4.489,18. 
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A Câmara, após analisar o assunto e no seguimento d a deliberação de 
2002/02/19, deliberou por unanimidade determinar o valor do apoio a atribuir ao 
Ateneu Desportivo de Leiria, para a deslocação do s eu Grupo Coral a Saint-Maur des 
Fossés a fim de participar nas comemorações do 20.º  Aniversário da Geminação, 
entre esse Município francês e o Município de Leiri a, fixando-o em €6.484,37. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

N.º 0867/02 Presente pedido da empresa Motas & Trino, Lda., que através do ofício com o 
registo ENT-2002/13616 solicita a cedência de espaço no centro da cidade para a uma 
exposição da Yamaha Motor Portugal, nos dias 24, 25 e 26 de Maio, aproveitando a 
realização da concentração de motards organizada pela associação Adega Boys.  

Foi inicialmente pedido o Largo do Papa, que não sendo considerado adequado 
para este tipo de exposições comerciais por despacho do Sr. Vereador Eng.º Fernando 
Carvalho datado do dia 10 do corrente, deu origem a contacto verbal com a solicitação do 
Largo Camilo Castelo Branco. 

A Câmara face à informação delibera por unanimidade , autorizar a 
exposição no local solicitado, devendo o requerente  contactar a PSP para a reserva 
do espaço e proceder ao pagamento das taxas municip ais de ocupação da via pública 
e de publicidade. 

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

LICENÇA ACIDENTAL DE RECINTO – MARIA DE JESUS RAMAL HO MARQUES 
RIBEIRO. (ENT.12684/02) - ITL-42-11-1 

N.º 0868/02 Presente o requerimento de Maria de Jesus Ramalho Marques Ribeiro, 
solicitando Licença Acidental de Recinto para um espectáculo de música ao vivo no seu 
estabelecimento de Bar, denominado “Adro Bar”, sito na Rua D. Sancho I, n.º 7, 1.º dt.º em 
Leiria, para o dia 21 de Maio corrente, data do aniversário do citado estabelecimento. 

A Câmara delibera por unanimidade autorizar: 

1 - A realização do referido espectáculo, devendo a  requerente, para o efeito, pagar 
previamente a taxa relativa ao licenciamento na imp ortância de €37,19, bem como 
promover o seu encerramento até às 02.00 horas, fic ando a encargo da requerente a 
limpeza do recinto na área envolvente; 
2 – Fazer respeitar os limites previstos no Regulam ento Geral sobre o Ruído, 
conforme licença especial de ruído a emitir para o efeito, nos termos do Decreto - Lei 
n.º 292/00, de 14 de Novembro; 
3 – Comunicar ao Governo Civil e à PSP para reforça r o patrulhamento; 
4 – Comunicar ao Delegado da Direcção Geral de Acçã o Cultural no Distrito de Leiria; 
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Mais delibera comunicar à requerente que, de futuro , não será concedida 
licença idêntica, sem que o estabelecimento possua licença de utilização específica, 
face à nova legislação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

DESFILE ETNOGRÁFICO E FEIRA TRADICIONAL DE 2002 

N.º 0869/02 Tal como tem sido habitual, irá decorrer no dia 19 de Maio o Desfile 
Etnográfico e Feira Tradicional de 2002. Atendendo ao número de Ranchos Folclóricos 
intervenientes e à importância cultural da manifestação, é necessário proceder a alterações 
ao trânsito no centro da cidade 
Alterações ao trânsito 
1. Alterações a entrar em vigor desde as 0h00: 

• Fecho de Parques de Estacionamento, reservados para a concentração dos grupos: 
- da Praça Goa, Damão e Diu; 
- do Largo 5 de Outubro de 1910 (parque em frente ao edifício do Banco de 
Portugal); 

2. Alterações a entrar em vigor entre as 14h15 e 15h00: 
• Fecho ao trânsito da Praça Goa, Damão e Diu (com excepção das viaturas 

provenientes da Rua Dr. Correia Mateus em direcção ao Largo Alexandre Herculano) 
e Largo 5 de Outubro de 1910. 

3. Alterações a entrar em vigor desde as 15h00: 
• Fecho ao trânsito da Avenida Heróis de Angola, Rua Américo Cortez Pinto, Rua de 

São Francisco, Beco de São Francisco, a Rua Coronel Teles Sampaio Rio, Rotunda 
do Emigrante e Rua D. João III. 

As alterações propostas foram fruto de uma reunião de coordenação com a 
Polícia de Segurança Pública, que ficará responsável pelo corte gradual do trânsito, assim 
como pelo seu restabelecimento. 

No que diz respeito à Rodoviária do Tejo, entre as 14h15 e as 15h00, os 
veículos devem ser todos encaminhados pela Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque para o 
terminal. Após a passagem da cauda do desfile pela porta de saída do terminal, os veículos 
ficam autorizados a transitar na Avenida Heróis de Angola em direcção ao Largo 5 de 
Outubro de 1910. 

Os taxis ficaram impossibilitados de utilizar a praça apenas no período entre o 
início do desfile e a entrada da cauda do mesmo na Avenida Heróis de Angola. 

A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação, 
devendo ser dado conhecimento à PSP, Rodoviária do Tejo, Bombeiros Municipais 
(Comando de Operações), INEM e taxistas.  

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 
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PROCESSO DE CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE UM QUIOSQUE LOCALIZADO NO 
LARGO 5 DE OUTUBRO DE 1910, EM QUE É REQUERENTE ANA  MARIA GREGÓRIO 
BRANCO 

N.º 0870/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado de 
ofício/informação da Dr.ª Ana Cristina Vigarinho, mandatária da Câmara Municipal de Leiria 
no Recurso Contencioso de Anulação n.º 785/2002 do Tribunal Administrativo do Círculo de 
Coimbra, de 13 de Maio de 2002, bem como do despacho proferido pela Senhora 
Presidente da Câmara, em 13 de Maio de 2002, pelo qual procedeu à revogação da 
deliberação camarária de 04 de Julho de 2001. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por 
unanimidade: 

- Dar aqui por reproduzido na íntegra ofício/inform ação da Dr.ª Ana Cristina Vigarinho, 
datado de 13 de Maio de 2002. 

- Ratificar o acto praticado pela Senhora President e da Câmara em 13 de Maio de 2002, 
ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 3 do arti go 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, que revogou a deliberação da Câmara Munic ipal de Leiria, de 04 de Julho 
de 2001. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

ENCERRAMENTO 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram quinze horas e trinta e cinco minutos, mandando que, de tudo para constar, 
se lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO CARVALHO JORGE DA SILVA, Director do 
Departamento de Administração Geral mandei escrever e subscrevo. 

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 14 de Maio de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


