
 

CMLeiria/ Acta n.º 29 de 2005.08.29 

0001439 (1) 

Acta n.º 29 
Aos vinte e nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e cinco, 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. DANIEL VIEIRA PEREIRA  
 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 

 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

O Senhor Vereador Dr. Hélder Manuel Matias Roque  esteve ausente da 
reunião por motivos devidamente justificados. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe de 
Divisão Administrativa, em regime de substituição. 

** 

Esteve presente por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e cinquenta 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: 

178/97  Carvicentro – Drogas, Materiais e Construções do Centro, Ld.ª 

1553/99  Imosoares – Compra, Venda e Gestão de Propriedades, Ld.ª 

1438/04 António Quiaios dos Santos 

524/05  Carlos José Pinheiro Domingues 

569/05 Maria da Nazaré Figueiredo da Cruz Gomes 

596/05  Olga Gouveia da Silva Carlos 

755/05 Instituto Politécnico de Leiria 

756/05  Instituto Politécnico de Leiria 

 

Ponto número dois 
Análise do seguinte processo de loteamento: 

Lot.13/94 Lubrigaz, Ld.ª e Outra 

 
Ponto número três 

Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 175/2002 Construção do Polidesportivo das Colmeias. Rectificação da 
deliberação n.º 1222/05 de 1 de Agosto 

 
Ponto número quatro 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. XIX Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

4. Direito de Superfície a favor da ASSP – Associação de Solidariedade Social dos 
Professores 

5. Direito de Superfície a favor da ASA – Assistência Social Adventista 

6. Direito de Superfície a favor da SUPERCOOP – Cooperativa de Distribuição de 
Produtos Alimentares, C.R.L. 

7. Realização do Capital Social da Águas do Mondego, S.A - 2.ª tranche 

8. Loteamento da parcela de terreno destinada a equipamento sita na Cruz d’Areia, 
Freguesia e Concelho de Leiria 

Ponto número cinco 
Campanha Mundial em favor dos “Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento das 

Nações Unidas” 



 

CMLeiria/ Acta n.º 29 de 2005.08.29 

0001441 (3) 

Ponto número seis 
Venda Ambulante (Roulotes) na zona urbana de Leiria (Entef. 4910/05) 

 
Ponto número sete  

1. Transportes Escolares – Circuitos Especiais – Ano Lectivo 2005/2006 

2. Acordo de Colaboração – Município de Leiria, Clube Recreativo Lis e Lena e 
Freguesia de Barosa 

 

Ponto número oito 
1. XIII Festival de Gastronomia – Alterações ao trânsito 

2. Protocolo de Cooperação entre o Município de Leiria e o Centro de Estudos de 
Direito do Consumo 

3. Protocolo para a instalação de um Parque de Lazer Público, no âmbito do Programa 
Agris 

 

Ponto número nove 
1. Grande Capítulo da Confraria Gastronómica da Morcela de Arroz da Alta 

Estremadura 

2. Doação de Espólio ao Mimo – Museu de Imagem em Movimento 

 

Ponto número dez 

1. Corrida do Dia Olímpico 

2. Pistas do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

 
Ponto número onze 

Geminação com Rheine – Homenagem a Ludger Meier 

 

Ponto número doze 
Empreitada de Requalificação Ambiental da Encosta do Castelo de Leiria na zona de 

intervenção Polis em Leiria – Alterações ao trânsito na Rua Cristiano Cruz 

 

Ponto número treze 
Aquisição de moradia unifamiliar, barracão e terreno, no lugar e freguesia de Bidoeira 

de Cima 
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** 
Período Antes da Ordem do Dia 
N.º 1336/05 A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos  inquiriu sobre o parecer 
jurídico da Divisão Jurídica sobre o projecto da “Quinta da Cerca”, assunto sobre o qual já 
solicitara informação em reuniões anteriores. 

A Senhora Presidente  respondeu que o parecer limita-se a manifestar uma 
concordância e disse que ia providenciar a sua entrega à Senhora Vereadora Dr.ª Manuela 
Santos. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos  referiu também que os Vereadores 
do Partido Socialista estão solidários com os bombeiros e com as pessoas afectadas pelos 
incêndios, subscrevendo as medidas adoptadas pelo executivo na última reunião, refutando 
assim as declarações então proferidas pelo Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço , segundo 
as quais teria havido alheamento daqueles Vereadores relativamente à situação causada 
pelos incêndios que ocorreram no concelho. 

Mais declarou que ela própria tinha contactado telefonicamente alguns dos 
representantes das Juntas de Freguesia atingidas pelos fogos. 

O Vereador Dr. Vitor Lourenço respondeu que fez tais declarações na reunião 
anterior quando realçou o grande movimento de solidariedade manifestado por toda a 
sociedade civil  no decorrer dos sinistros. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  aproveitou o ensejo para 
comunicar que todos estiveram solidários e entende que nestas situações melhor do que 
andar a telefonar é mesmo agir. Recorda que teve reuniões com o Comandante dos 
Bombeiros Municipais e com o Comandante dos Bombeiros Voluntários e que, na qualidade 
de funcionária dos SMAS esteve sempre a acompanhar a situação e a disponibilização dos 
pontos de água para abastecimento dos tanques dos bombeiros e das populações, 
prestando essas informações sempre em contacto com as populações  atingidas. 

A Senhora Presidente  referiu que o executivo recebera telefonemas de dois 
deputados eleitos pelo Círculo de Leiria, os Senhores Deputados Odete João e Carlos Poço 
disponibilizando os seus préstimos. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães afirmou que a solidariedade 
manifestada para com os bombeiros dependia da aprovação de apoios em reunião de 
Câmara e da necessária alteração orçamental. Não se bastava com palavras mas antes 
com actos. 

A Vereadora Dr.ª Manuela Santos  referiu ainda que transmitiu à Secretária da 
Senhora Presidente da Câmara, a sua impossibilidade em comparecer na reunião do dia 16 
de Agosto, o que fez durante a manhã desse mesmo dia. 

Ao que a Senhora Presidente  respondeu que a comparência daquela Vereadora 
era importante para efeitos de quorum por a Senhora Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães se 
encontrar de férias. Acrescentou ainda ter contactado telefonicamente a Vereadora Dr.ª 
Manuela Santos no dia 3 de Agosto no sentido de saber se a mesma estaria presente na 
reunião do dia 16, comunicando-lhe igualmente a ausência da Vereadora Dr.ª Neusa 
Magalhães que estaria de férias em Trás-os-Montes. 

A  Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos respondeu que estaria presente na 
reunião e como tal não haveria problemas com o quorum. 
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Referiu ainda ter estranhado que no próprio dia da reunião, pelas 11 horas a 
Vereadora Dr.ª Manuela Santos não lhe tenha  telefonado directamente e lhe tenha enviado 
recado a anunciar a sua ausência à reunião, por motivos imprevistos. Motivos esses que 
mais tarde se veio a saber serem a entrega das listas do Partido Socialista no Tribunal. No 
contacto feito através da Secretária, a Senhora Vereadora não colocou qualquer hipótese 
de alteração de hora ou dia da reunião. 

Assim, teve a Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães que interromper as férias a fim 
de garantir o quorum necessário para se efectuar a reunião, na qual urgia tomar decisões 
que apoiassem os bombeiros e as populações afectadas. 

À resposta da Senhora Presidente, a vereadora Dr.ª Manuela Santos  declarou 
que muito embora lhe tivesse dito dias antes que estaria naquela reunião, na qualidade de 
mandatária  técnica do Dr. Raúl Castro, tinha de apresentar as listas do P.S. no Tribunal de 
Leiria, naquele mesmo dia, por ser o último, e que devido a atrasos diversos, não lhe seria 
possível estar presente na reunião daquele dia, e que não foi posteriormente contactada 
pela Câmara para qualquer alteração. 

Devido ao facto de não constar na Ordem de Trabalhos que lhe tinha sido 
entregue para aquela reunião qualquer apoio/ou pagamento aos bombeiros do concelho, e 
nada lhe ter sido dito sobre o assunto, interpelou a Senhora Presidente nesse sentido, 
tendo-lhe sido então respondido que o mesmo se encontrava na alteração e modificação ao 
Plano. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  referiu que avisara previamente que não 
poderia estar presente na reunião de 16 de Agosto, sabendo que o quorum estaria 
garantido desde que comparecesse um outro Vereador da Oposição. Contudo, ressalvou a 
tentativa do Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço fazer “política baixa”, ao ter afirmado que 
os Vereadores do Partido Socialista se alhearam dos problema dos incêndios no concelho 
de Leiria. Mais disse que há questões mais preocupantes, nomeadamente, no que toca à 
prevenção, que deverão ser tratadas no próximo ano. 

Respondeu o Senhor Vereador Dr. Vitor Lourenço que não adjectivara ou 
qualificara, tendo apenas mencionado que houvera dois deputados da AR que telefonaram, 
numa altura em que os Vereadores do Partido Socialista se encontravam ausentes ou não 
se manifestaram. Circunstância essa que estranhara. 

Referiu ainda preferir “esta política baixa” de estar com quem precisa, nos 
momentos difíceis, à “política alta” da ausência do Vereador Gonçalo Lopes, a exemplo, se 
calhar, da atitude de altos responsáveis do País.  

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  mencionou ainda a sua estranheza pelo 
agendamento do contrato entre o Município de Leiria e a JUVE  - assunto este objecto de 
deliberação camarária em 2005.02.28 - para uma reunião em que não poderia comparecer. 
Embora a revogação da anterior deliberação seja correcta, manifestou discordar com o 
agendamento do referido assunto para uma reunião em que os Vereadores da Oposição 
não estariam presentes, não tendo assim havido oportunidade de discussão. Era importante 
que o assunto tivesse sido objecto de apreciação por todos os membros do executivo e não 
só pela “maioria musculada do PSD”. 

A Senhora Presidente  relembrou, sumarizando a tramitação do processo, que o 
Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes fizera uma queixa à IGAT que, por se considerar 
incompetente, a remeteu para apreciação da Inspecção-Geral de Finanças (IGF), que, por 
sua vez, deu conhecimento ao Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Leiria. Nesse âmbito, a Câmara informou a IGF que o apoio concedido à JUVE constituía 
uma antecipação de verba e não um empréstimo, como se alegava na queixa. Não tendo 
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concordado com a resposta da Câmara, veio a IGF propôr a revogação da deliberação em 
causa. 

Retorquiu ainda a Senhora Presidente  que o Senhor Vereador Dr. Gonçalo 
Lopes “armou-se em salvador da Pátria”, agindo “à sucapa”, contra todos os seus colegas 
do executivo, facto que é condenável, pois não foi politicamente correcto e transparente que 
tivesse apresentando a citada queixa à IGAT sem dar sequer prévio conhecimento à 
Câmara. Teria sido muito mais correcto apresentar o parecer e submeter o assunto à 
consideração do executivo, com vista à alteração da deliberação. A solução que então a 
Câmara encontrou, e que fundamentara a deliberação revogada na passada reunião, foi 
política, para assumir um erro criado no passado pela própria Câmara. 

Concluindo, respondeu a Senhora Presidente que o agendamento da revogação 
da deliberação para a reunião em que, por sinal, o Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes se 
encontrava ausente fundamentou-se tão-só na urgência da decisão, porquanto o TAF de 
Leiria aguardava uma resposta da CML.. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, questionou se a resolução da 
situação de desanexação que a Srª Presidente disse estar prevista, na altura, dentro de 
cerca de um mês ou seja, para meados de Agosto, já está concretizada. 

A Senhora Presidente  respondeu que o assunto não está ainda resolvido. 

A Senhora Vereadora Dr.ª Manuela Santos disse que votara a favor na 
deliberação de 28 de Fevereiro de 2004 e que voltaria a fazer o mesmo, pois entendeu que 
essa era a posição correcta. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  informou, de seguida, que tivera acesso 
a uma informação que perfilha o entendimento do Tribunal de Contas acerca do teor do 
contrato entre a “Leirisport, EM” e a “União de Leiria SAD”, a qual, não sendo embora 
vinculativa, deveria ser seguida, revogando-se em consequência o contrato. Apelou ainda 
para que a Câmara iniciasse assim com a Leirisport um processo de negociação da 
utilização do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

Mais aludiu que, na sequência de um estudo comparativo que efectuara sobre os 
estádios do EURO 2004, pôde verificar que os custos com a manutenção são suportados 
pelos clubes.  Por tal razão, deveria o contrato citado ser anulado, pois, de outra maneira 
parece que a CML anda a subsidiar um clube profissional. 

A Senhora Presidente apresentou então um breve historial do processo, de 
acordo com o dossiê distribuído, tendo indicado que após a primeira resposta ao pedido de 
parecer à Procuradoria-Geral da República (datada de 2004.10.11), a “Leirisport EM” 
contestou, insistindo essencialmente na questão da legalidade do contrato. Veio depois a 
PGR contrapor a sua incompetência para emitir pareceres sobre tal tipo de assunto. 

Referiu também que existem três modalidades de gestão do equipamento 
desportivo: cedência da gestão a uma entidade terceira, gestão partilhada e gestão 
efectuada por empresa municipal. 

E replicou ainda a Senhora Presidente que, do ponto de vista de filosofia e 
estratégia contratual, a gestão do equipamento desportivo deve manter-se na Leirisport EM, 
sem prejuízo de uma eventual optimização do contrato, em termos das contrapartidas 
financeiras estipuladas, porque o facto de ter decorrido já uma época desportiva permite 
fazer uma avaliação que não era possível à data da celebração do contrato. 
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O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  congratulou-se pela abertura 
demonstrada pela Senhora Presidente, reafirmando contudo que tal como o contrato se 
encontra configurado não existe partilha de risco entre a “Leirisport EM” e a “União de Leiria 
SAD”, uma vez que quem deve pagar o espectáculo desportivo é o utilizador e não a CML, 
entidade que não tem obrigação de pagar um espectáculo que não tem espectadores – 
facto que o contrato pressupõe. Também disse que devia a Senhora Presidente fixar um 
prazo à “Leirisport EM” para esta apresentar uma proposta de reavaliação do clausulado 
contratual, sob pena de tudo isto não passar de uma proposta realizada em período 
eleitoral. 

A Senhora Presidente  respondeu que o assunto já foi colocado à nova 
Administração da Leirisport que está a estudar a forma de optimizar este e todos os 
contratos existentes entre a empresa e terceiros por forma a minimizar responsabilidades 
financeiras quer por parte da Leirisport quer por parte da Câmara. 

** 
Ponto número um 
N.º 1337/05 Processo n.º 178/97 - (fl. - 355) 

De CARVICENTRO - DROGAS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES DO C ENTRO, 
LDA, com sede na Rua Adriano Manuel Pereira, n.º 349, freguesia de Carvide, referente ao 
projecto de arquitectura para legalização das alterações de um edifício habitacional e 
comercial, situado na Estrada da Base Aérea, freguesia de Monte Real. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/18 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º cumprir com o indicado no parecer da EP – Estra das de Portugal EPE; 
2.º apresentar parecer do Serviço Nacional de Bombe iros e Protecção 

Civil, referente à aprovação do projecto de seguran ça contra incêndios; 
2.1 cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 

de 21 de Fevereiro (relativamente à disponibilidade  de água e meios de extinção de 
incêndios) no que se refere às bocas de incêndio, d e acordo com o projecto 
anteriormente aprovado e indicado na memória descri tiva do projecto de segurança 
apresentado, onde se referem dois hidrantes exterio res; 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses; 
4.º apresentar projecto dos muros acompanhado de es timativa de custo e 

calendarização, para posterior licenciamento dos me smos. 
5.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverão encontrar-

se executados os trabalhos de arranjos exteriores n a zona de cedência ao domínio 
público (lado Nascente – Estrada da Base Aérea), de  acordo com as indicações dos 
Serviços de Fiscalização de Obras Municipais (Depar tamento de Obras Municipais). 

Mais delibera dar conhecimento à requerente dos par eceres emitidos pela 
EP – Estradas de Portugal EPE, Ministério da Defesa  Nacional – Força Aérea e Serviço 
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1338/05 Processo n.º 1553/99 - (fl. - 337) 

De IMOSOARES – COMPRA, VENDA E GESTÃO DE PROPRIEDADES , LDA, 
com sede na Rua Casal do Cego, na localidade de Covinhas, freguesia de Marrazes, 
referente ao projecto de arquitectura para legalização das alterações de uma moradia, 
situada na Rua de Santo António, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/24, pela Divisão de Obras Parti culares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º garantir o cumprimento do Código Civil relativa mente às propriedades 
confinantes; 

2. apresentar no prazo de seis meses: 

2.1 certidão da Conservatória actualizada; 

2.2 projectos de especialidade. 

 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1339/05 Processo n.º 1438/04 - (fl. - 56) 

De ANTÓNIO QUIAIOS SANTOS, residente na Rua Coronel Pereira Pascoal, 
n.º 37, na localidade de Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão, referente ao projecto de 
arquitectura para legalização das alterações de um estabelecimento de restauração e 
bebidas, localizado num edifício situado na Rua Capitão Silva Mendes, na localidade de 
Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/24, pela Divisão de Obras Parti culares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, condicionado ao seguint e: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Centro de Saúde e Governo 
Civil (dos quais deverá ser dado conhecimento ao re querente); 

2.º garantir a ventilação dos compartimentos interi ores nos termos do 
previsto no Regulamento Geral das Edificações Urban as; 
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3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de seis meses, bem 
como planta do estabelecimento rectificada de acord o com os elementos 
apresentados em 2005/03/16, junto à porta de acesso  ao estabelecimento. 

 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1340/05 Processo n.º 524/05 - (fl. - 174) 

De CARLOS JOSÉ PINHEIRO DOMINGUES, residente na Rua do Cruzeiro, n.º 
97, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de arquitectura para construção de uma 
moradia unifamiliar e alteração de um muro na Rua do Cruzeiro, na localidade e freguesia 
de Parceiros. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de 
Câmara de 2004/08/16, tendo caducado por falta de entrega da totalidade dos elementos 
solicitados dentro do prazo estabelecido para o efeito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/11 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no De creto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177 /01, de 4 de Junho, delibera por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e au torizar o licenciamento da 
operação urbanística acima referida, condicionado a o seguinte: 

1. respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

2. colocar no local da obra placa identificativa do s técnicos responsáveis 
pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme 
previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3. colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º  555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
177/01, de 4 de Junho; 

4. requerer ocupação de via pública, se isso se vie r a verificar, nos 
termos do disposto no artigo 98.º do Regulamento Mu nicipal de Operações 
Urbanísticas da Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5. construir tapumes de resguardo, nos termos do pr evisto no artigo 91.º 
do RMOUCL; 

6. após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias,  proceder à 
desocupação do espaço público, ao levantamento do e staleiro, se o houver, e à 
limpeza do local da obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7. requerer autorização de utilização, nos termos d os artigo s 63.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, alterado pelo Decreto-Lei n .º 177/01, e do artigo 46.º do 
RMOUCL; 
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8. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

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

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

11. apresentar os seguintes documentos: 

a. requerimento ( em duplicado ) a solicitar a emis são do alvará, 
conforme modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente desta Câmara e na 
Internet no site www.cm-leiria.pt; 

b. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001; 

c. auto de implantação da obra, assinado pelo respe ctivo director 
técnico; 

d. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação  da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 

e. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro 
(bilhete de identidade, passaporte, autorização de residência ou documento 
equivalente nos termos da lei, no caso de pessoa si ngular, ou certidão do registo 
comercial e cartão de identificação de pessoa colec tiva, no caso de pessoa colectiva); 

f. alvará de classificação em empreiteiro (original  e fotocópia), conforme 
disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, d e 9 de Janeiro, de classe >= 
(estimativa folha 169);  

g. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do  n.º 1 do artigo 1.º da 
Portaria n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabal ho), acompanhado do recibo válido 
comprovativo do respectivo pagamento; 

h. plano de Segurança e Saúde; 

i. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

j. comprovativo da inscrição na ANACOM do técnico a utor do projecto 
de infra-estruturas telefónicas. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1341/05 Processo n.º 569/05 - (fl. - 45) 

De MARIA DA NAZARÉ FIGUEIREDO DA CRUZ GOMES, residente Rua 
Bartolomeu Dias, n.º 1 - 3.º Esq.º, na localidade de Damaia, Amadora, referente ao projecto 
de arquitectura para alteração de uma moradia situada na Rua Engenheiro José Frederic 
Ulrich, n.º 33, freguesia de Marrazes, inserida numa zona definida no PDM como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade (Bairro das Almoinhas). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/11 pela Divisão de Obras Partic ulares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 
urbanística acima referida, devendo apresentar o pr ojecto de estabilidade no prazo de 
seis meses.  

Mais delibera informar que previamente à emissão da  autorização de 
utilização deverá proceder à reposição das infra-es truturas que eventualmente 
venham a ser danificadas durante a obra. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1342/05 Processo n.º 596/03 - (fl. - 392) 

De OLGA GOUVEIA DA SILVA CARLOS, residente no Largo da Igreja, n.º 1 - 
R/C, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para legalização das 
alterações ao projecto aprovado por deliberação tomada em reunião de 2004/05/04, e 
referente à construção de um edifício destinado a health club e fisioterapia, que está a levar 
a efeito em Sampão, freguesia de Marrazes, enquadrando-se o mesmo no Estudo Conjunto 
de Sampão / Espinheira / Cerveira – Marrazes, de acordo com a informação do 
Departamento de Planeamento e Urbanismo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/24, pela Divisão de Obras Parti culares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no ar tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por maioria com a abstenção do Sr.º  Vereador Dr. Gonçalo Lopes  
aprovar o projecto de arquitectura da operação urba nística acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar documento comprovativo de legitimida de actualizado; 

2.º cumprir com o indicado nos pareceres do EP – Es tradas de Portugal 
EPE, Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civi l e Centro de Saúde (dos quais 
deverá ser dado conhecimento à requerente); 

3.º garantir a ventilação das instalações sanitária s interiores, de acordo 
com o previsto no Regulamento Geral das Edificações  Urbanas; 

4.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá executar as 
infra-estruturas junto ao arruamento, nomeadamente as referentes a alargamento da 
via, estacionamento e passeio, com materiais semelh antes aos existentes na zona e 
de acordo com as indicações dos Serviços de Fiscali zação Municipal (Departamento 
de Obras Municipais); 

5.º no acto do levantamento do alvará de licença de  construção, 
apresentar garantia ou depósito bancário no valor d e € 2.000,00 a fim de garantir a 
reposição de infra-estruturas públicas susceptíveis  de virem a ser deterioradas com a 
construção, de acordo com o estabelecido nos artigo s 82.º e 122.º do Regulamento 
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Municipal de Operações Urbanísticas desta Câmara, n a qual deverá constar a 
seguinte cláusula: “A garantia apresentada não cess ará em caso algum sem 
autorização expressa da Câmara Municipal.” 

Mais delibera informar que, caso pretenda a constru ção de muros, deverá 
apresentar pedido de licenciamento devidamente inst ruído nos termos do previsto na 
legislação em vigor. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1343/05 Processo n.º 755/05 - (fl. - 78) 

De INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA - SERVIÇOS DE ACÇÃ O SOCIAL, 
com sede na Rua General Norton de Matos - Apartado 2829, freguesia de Leiria, referente 
ao pedido de parecer prévio para construção de um edifício destinado a cantina no Morro do 
Lena – na localidade de Alto do Vieiro, freguesia de Parceiros, inserido numa zona definida 
no PDM como Áreas de Equipamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/24, pela Divisão de Obras Parti culares (Zona 1) do Departamento 
de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no n. º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade emitir parecer favo rável à operação urbanística 
acima referida, devendo no entanto atender-se ao cu mprimento do disposto na 
legislação em vigor aplicável, nomeadamente: 

1.º relativamente à segurança contra incêndios, bem  como questões de 
salubridade e de ordem sanitária; 

2.º Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, relativa mente à acessibilidade de 
pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 7.º d o Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, deverá ainda garantir-se o cumpr imento do disposto nos artigos 
10.º, 12.º e 78.º, relativamente à responsabilidade  técnica do projecto e ainda 
publicitação da obra respectivamente; 

4.º os trabalhos referentes às infra-estruturas dev erão ser acompanhados 
pelas respectivas entidades competentes. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1344/05 Processo n.º 756/05 - (fl. - 81) 

De INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, com sede na Rua General Norton 
de Matos – Apartado 4133, freguesia de Leiria, referente ao pedido de parecer prévio para 
construção de um edifício pedagógico no Morro do Lena, na localidade de Alto do Vieiro, 
freguesia de Parceiros, inserido numa zona definida no PDM como Áreas de Equipamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada em 2005/08/24, pela Divisão de Obras Parti culares (Zona 1) do Departamento 



 

CMLeiria/ Acta n.º 29 de 2005.08.29 

0001451 (13) 

de Operações Urbanísticas, e face ao disposto no n. º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo De creto-Lei n.º 177/01, de 4 de 
Junho, delibera por unanimidade emitir parecer favo rável à operação urbanística 
acima referida, devendo no entanto atender-se ao cu mprimento do disposto na 
legislação em vigor aplicável, nomeadamente: 

1.º relativamente à segurança contra incêndios, bem  como questões de 
salubridade e de ordem sanitária; 

2.º Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, relativa mente à acessibilidade de 
pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 7.º d o Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, deverá ainda garantir-se o cumpr imento do disposto nos artigos 
10.º, 12.º e 78.º, relativamente à responsabilidade  técnica do projecto e ainda 
publicitação da obra respectivamente; 

4.º os trabalhos referentes às infra-estruturas dev erão ser acompanhados 
pelas respectivas entidades competentes. 

 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dois 

N.º 1345/05 Processo de Loteamento n.º 13/94 – (fl.  150) 

De LUBRIGAZ, LDA E OUTRA,  com sede em Cova das Faias - Carvoeiros, 
freguesia de Santa Eufémia acompanhado, de um requerimento a solicitar a recepção 
definitiva das obras de infra-estruturas do loteamento situado em Carvoeiros, freguesia de 
Santa Eufémia. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais poderá ser 
feita a recepção definitiva das obras de urbanização e ser cancelada a parte restante da 
garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante da garantia bancária n.º 239 072 emitida pelo Banco Espírito Santo e 
Comercial de Lisboa, S.A.. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

Ponto número três 

T – 175/2002 - CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DAS COL MEIAS – RECTIFICAÇÃO  
À DELIBERAÇÃO Nº.1222/05 DE 01/08/2005 

N.º 1346/05 Considerando que o valor indicado na deliberação nº. 1222/05, constante na 
acta nº.27 de 1 de Agosto de 2005 encontra-se incorrecto, deverá o mesmo ser rectificado. 

Assim onde se lê “€11.111,61 + IVA” deve ler-se “€10.984,05 + IVA”. 

A Câmara tomou conhecimento e porunanimidade delibe ra aprovar a 
rectificação. 

** 

Ponto número quatro 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1347/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 26 de Agosto de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.546.108,44 sendo de Operações 
Orçamentais €3.778.529,42 e de Operações de Tesouraria €767.579,02. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1348/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 16 a 26 de Agosto de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 5818 a 5821, 5823, 5824, 5827, 5933, 6002, 6004, 6036 a 6039, 
6050 a 6053, 6056 a 6058, 6060, 6066, 6081 a 6096, 6099 a 6106, 6116, 6128, 6129, 6132, 
às Ordens de pagamento de Tesouraria n.ºs: 394, 437, 438, e às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 3982, 4515, 4533, 4718, 4721, 4726, 4727, 4884, 4951, 4953, 4955 a 4961, 
5449, 5479, 5482, 5510, 5513, 5599, 5627, 5658, 5683, 5688, 5712, 5713, 5715, 5728, 
5736, 5737, 5745, 5747, 5749, 5752 a 5754, 5756, 5757, 5759, 5761, 5762, 5765, 5767 a 
5769, 5772, 5775, 5780 a 5788, 5794 a 5797, 5800, 5801, 5804 a 5817, 5822, 5828 a 5831, 
5833 a 5838, 5842, 5844, 5845, 5848, 5853, 5854, 5856, 5859, 5862, 5866, 5871 a 5876, 
5885, 5889 a 5895, 5907, 5931, 5955, 5957, 5970, 6014, 6023 a 6030, 6033, 6034, 6040 a 
6045, 6047, 6074, 6080, 6111, 6112, 6117, 6119, 6120, 6133, 6208, 6212 no valor total de  
€1.230.707,66.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
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XIX MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO  PLANO DE 2005 –  
19.ª ALTERAÇÃO  

N.º 1349/05 Presente a 19.ª modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 
para o presente ano de 2005, que se consubstancia na 19.ª alteração ao Orçamento da 
Despesa, na 18.ª alteração ao Plano de Actividades e na 16ª Alteração ao Plano de 
Investimentos de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera, por un animidade, aprovar a 
19.ª Modificação às Grandes Opções do Plano para o presente ano de 2005, com 
inscrições/reforços no montante de €486.145,16  e d iminuições/anulações no 
montante de €421.585,16 e a 19ª alteração ao Orçame nto para o presente ano de 2005, 
com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de €538.068,76 cada, 
tal como proposto, de acordo com a alínea d) do n.º  2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA ASSP – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 
SOCIAL DOS PROFESSORES 

N.º 1350/05 A Câmara, ao abrigo do disposto na alín ea a) do n.º 4 do artigo 64º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro e considerando que a ASSP – Associ ação de Solidariedade Social 
dos Professores é uma associação com personalidade jurídica e prossegue no 
Município de Leiria fins de interesse público, desi gnadamente de natureza social, 
delibera, por unanimidade o seguinte: 

 1º- Constituir a favor desta entidade o direito de  superfície sobre 
uma parcela de terreno destinada a equipamento urba no e designada por Lote B,  sita 
no Aldeamento de Santa Clara, Quinta da Carvalha, f reguesia de Parceiros, concelho 
de Leiria, com a área de 5.176 m 2, a confrontar do norte e poente com arruamento, su l 
com Joana Curado Pinto de Almeida e nascente com Lo te A, descrita na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n. º 2767/Parceiros e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º P-2545, com o valor tributável de € 305.730,00: 

 a) a parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de 
superfície destina-se à construção da “Casa do Prof essor”; 

 b) o prazo de duração do direito de superfície é de  sessenta anos, 
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de v inte anos, desde que a 
superficiária seja notificada com a antecedência mí nima de um ano; 

 c) no prazo máximo de dez anos, a contar da data d a outorga da 
escritura de cedência do direito de superfície, dev erão ficar concluídas todas as 
obras;  

 d) se, findo o prazo previsto na alínea anterior, as construções não 
estiverem concluídas, ou se o tiverem sido em desac ordo com os projectos 
aprovados pela Câmara Municipal de Leiria, o direit o de superfície reverte para o 
Município de Leiria; 
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 e) se às construções for dado fim diferente daquel e em função do 
qual o direito de superfície foi cedido ou cuja alt eração não tenha sido objecto de 
acordo com a Câmara Municipal de Leiria, o mesmo re verte para o Município de 
Leiria; 

 f) se as construções efectuadas na parcela de terre no sobre o qual 
é constituído o direito de superfície forem destruí das e se a superficiária não as 
reconstruir no prazo que lhe for fixado para o efei to, o direito de superfície reverte 
para o Município de Leiria; 

 g)  se a ASSP – Associação de Solidariedade Social dos Professores 
se extinguir durante o prazo de validade do direito  de superfície, ou alterar os seus 
estatutos pondo em causa os fins da sua constituiçã o, as edificações existentes 
revertem  para o Município de Leiria; 

 h) nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g) a propriedade 
dos edifícios e as benfeitorias entretanto realizad as passam para o proprietário do 
solo, sem que a superficiária tenha direito a qualq uer indemnização; 

 i) a superficiária obriga-se a cuidar dos edifício s, suas 
dependências e equipamentos de utilização neles ins talados como o faria um 
proprietário prudente, mantendo-os em perfeito esta do de conservação e de 
utilização; 

 j) não é permitida a transmissão do direito de superfí cie a terceiros 
sem autorização expressa da Câmara Municipal de Lei ria; 

 l) a cedência do direito de superfície é efectuada  a título gratuito; 

 m) ao direito de superfície é atribuído o valor de € 244.584,00 
(duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e oite nta e quatro euros). 

 2º- Conferir poderes à Senhora Presidente da Câmar a para outorgar 
a competente escritura de constituição do direito d e superfície. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA ASA – ASSISTÊNCIA SOCIAL ADVENTISTA 

N.º 1351/05 A Câmara, ao abrigo do disposto na alín ea a) do n.º 4 do artigo 64º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro e considerando que a ASA – Assistê ncia Social Adventista é uma 
associação com personalidade jurídica e prossegue n o Município de Leiria fins de 
interesse público, designadamente de solidariedade social, delibera, por 
unanimidade, o seguinte: 

 1º- Constituir a favor desta entidade o direito de  superfície sobre 
uma parcela de terreno destinada a equipamento urba no e designada por Lote D,  sita 
no Aldeamento de Santa Clara, Quinta da Carvalha, f reguesia de Parceiros, concelho 
de Leiria, com a área de 2.587 m 2, a confrontar do norte e sul com arruamento, 
nascente com espaço verde/pedonal e poente com Lote  C, descrita na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n. º 2769/Parceiros e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º P-2547, com o valor tributável de € 123.590,00. 
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 a) a parcela de terreno sobre a qual se constitui o direito de 
superfície destina-se à construção de um edifício q ue compreenderá um Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário a idosos e a sede daq uela Associação; 

 b) o prazo de duração do direito de superfície é de  sessenta anos, 
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos de v inte anos, desde que a 
superficiária seja notificada com a antecedência mí nima de um ano; 

 c) no prazo máximo de cinco anos, a contar da data  da outorga da 
escritura de cedência do direito de superfície, dev erão ficar concluídas todas as 
obras; 

 d) se, findo o prazo previsto na alínea anterior, as construções não 
estiverem concluídas, ou se o tiverem sido em desac ordo com os projectos 
aprovados pela Câmara Municipal de Leiria, o direit o de superfície reverte para o 
Município de Leiria; 

 e) se às construções for dado fim diferente daquel e em função do 
qual o direito de superfície foi cedido ou cuja alt eração não tenha sido objecto de 
acordo com a Câmara Municipal de Leiria, o mesmo re verte para o Município de 
Leiria; 

 f) se as construções efectuadas na parcela de terre no sobre o qual 
é constituído o direito de superfície forem destruí das e se a superficiária não as 
reconstruir no prazo que lhe for fixado para o efei to, o direito de superfície reverte 
para o Município de Leiria; 

 g) se a ASA – Assistência Social Adventista se extingu ir durante o 
prazo de validade do direito de superfície, ou alte rar os seus estatutos pondo em 
causa os fins da sua constituição, as edificações e xistentes revertem  para Município 
de Leiria; 

 h) nas situações previstas nas alíneas d), e), f) e g) a propriedade 
dos edifícios e as benfeitorias entretanto realizad as passam para o proprietário do 
solo, sem que a superficiária tenha direito a qualq uer indemnização; 

 i) a superficiária obriga-se a cuidar dos edifício s, suas 
dependências e equipamentos de utilização neles ins talados como o faria um 
proprietário prudente, mantendo-os em perfeito esta do de conservação e de 
utilização; 

 j) não é permitida a transmissão do direito de superfí cie a terceiros 
sem autorização expressa da Câmara Municipal de Lei ria; 

 l) a cedência do direito de superfície é efectuada  a título gratuito; 

 m) ao direito de superfície é atribuído o valor de €98.872,00 (noventa 
e oito mil oitocentos e setenta e dois euros). 

 2º- Conferir poderes à Senhora Presidente da Câmar a para outorgar 
a competente escritura de constituição do direito d e superfície. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes  interveio dizendo que, na passada 
reunião de 1 de Agosto, foi presente uma proposta sobre a concessão de apoio em época 
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eleitoral, pelo que na sua opinião a data para apresentar estas cedências não é a mais 
oportuna, visto se estar a um mês de terminar o mandato. 

A Senhora Presidente  respondeu que não foi possível agendar estes assuntos 
há mais tempo, pois as entidades tiveram que preparar a documentação e a Câmara o 
loteamento. 

A ASA já dispõe de projecto e é uma entidade que prossegue atribuições muito 
válidas, estando muito mal instalada. 

Quanto aos dividendos a retirar destes apoio já se retiraram há muito tempo, 
agora só se trata de mera legalização de situações que se vêm arrastando no tempo. 

O Senhor Vereador Dr. Gonçalo Lopes concordou que as instituições em causa 
têm trabalho no terreno, e que a cedência é uma prenda, não tendo, por isso, nada a opor. 

** 

DIREITO DE SUPERFÍCIE A FAVOR DA SUPERCOOP – COOPER ATIVA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, CRL 

N.º 1352/05 Retirado. 

** 

REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA ÁGUAS DO MONDEGO, S .A – 2ª TRANCHE. 

N.º 1353/05 Presente uma comunicação da sociedade Águas do Mondego – Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Baixo Mondego-Bairrada, S.A, 
registada sob o n.º ENT. 19044/2005, na qual informa que foi deliberado pelo Conselho de 
Administração, conforme previsto no n.º 5 do artigo 5º dos Estatutos daquela sociedade, 
proceder à realização da 2ª tranche do capital social, no valor de €765.249,00 e 
correspondente a 35% da participação subscrita pelo Município de Leiria. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de proceder à 
realização do capital social da Águas do Mondego, S .A, no montante de €765.249,00, 
conforme previsto no n.º 5 do artigo 5º do Decreto Lei n.º 172/2004, de 17 de Julho, 
diploma legal que aprovou a constituição e Estatuto s daquela sociedade. 

** 

LOTEAMENTO DA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A EQUIPA MENTO SITA NA 
CRUZ D`AREIA, FREGUESIA E CONCELHO DE LEIRIA. 

N.º 1354/05 Presente o projecto para a implantação de equipamentos elaborado pela 
Divisão de Loteamentos e Departamento de Operações Urbanísticas, relativo a uma parcela 
de terreno sita na Cruz D`Areia, freguesia e concelho de Leiria, resultante da Operação de 
Loteamento n.º 452/70, a qual integra o domínio privado municipal. 

A Câmara, depois de analisar o projecto apresentado , o qual passa a fazer 
parte integrante da presente deliberação, e atenden do à alienação do direito de 
superfície já verificada a favor da Fábrica da Igre ja Paroquial da Freguesia de Leiria, 
delibera, por unanimidade, o seguinte: 
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1) Aceitar a área constante do levantamento topográ fico efectuado, 
passando a constar, para os devidos efeitos legais,  uma parcela de terreno com a 
área de 13.117m2, sita na Cruz D`Areia, freguesia e  concelho de Leiria, destinada a 
equipamento, uma vez que é essa a área que de facto  existe. 

2) Declarar nula e de nenhum efeito, ao abrigo do d isposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 133.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, a deliberação tomada 
pelo executivo em 1 de Julho de 1998, a qual autori zava o destaque de uma parcela de 
terreno com a área de 3613m2, uma vez que o seu obj ecto é juridicamente impossível, 
por falta de um dos requisitos essenciais previstos  na alínea b) do n.º 1  do Decreto 
Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, a construção a e rigir na parcela a destacar 
disponha de projecto aprovado pela Câmara Municipal . 

3) Resolver e revogar a escritura pública de consti tuição de Direito de 
Superfície lavrada no 2.º Cartório Notarial de Leir ia aos 2 dias do mês de Novembro 
de 1998, constante de fls. 20 a fls. 21v do livro n .º 105H de Escrituras Diversas, uma 
vez que a superficiária não cumpriu com as condiçõe s fixadas no contrato, 
nomeadamente quanto à data do início das obras aí r eferidas, com a consequente 
reversão para o Município do direito de superfície pela mesma alienado, sem lugar a 
qualquer indemnização. 

4)  Mais delibera conferir poderes à Sr.ª President e da Câmara para 
outorgar a respectiva escritura. 

5) Delibera ainda mandar promover o loteamento da p arcela de terreno 
com a área de 9117m2 nos termos propostos na planta  3 do projecto para 
Implantação de Equipamentos apresentada pela Divisã o de Loteamentos e pelo 
Departamento de Operações Urbanísticas, na qual se encontra contemplado, entre 
outros, um pavilhão destinado à Associação de Solid ariedade Académico de Leiria. 

** 

Ponto número cinco 
CAMPANHA MUNDIAL EM FAVOR DOS “OBJECTIVOS DO MILÉNI O PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES UNIDAS”  

N.º 1355/05 Presente carta da Associação Nacional de Municípios Portugueses – ANMP 
(ENT. 20194/2005), datada de 28/07/2005, solicitando a adesão da Câmara Municipal de 
Leiria à Campanha Mundial em favor dos “Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento 
das Nações Unidas” com vista à “Cimeira do Milénio” dos Chefes de Estado e Governo, a 
realizar entre 14 e 16 de Setembro de 2005 em Nova Iorque. 

A Câmara analisou o assunto e delibera por unanimid ade enviar a 
subscrição da Declaração dos Governos Locais para o s Objectivos do Milénio tendo 
em vista a adesão da Câmara Municipal de Leiria à C ampanha Mundial em favor dos 
“Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento das N ações Unidas”, bem como 
solicitar uma tarjeta para desfraldar, entre 14 e 1 6 de Setembro, no edifício da CML. 

** 

Ponto número seis 
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VENDA AMBULANTE (ROULOTES) NA ZONA URBANA DE LEIRIA  (ENTFE.4910/05) 

N.º 1356/05 Foi presente pela Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães uma proposta que se 
transcreve: 

“A venda de comidas e bebidas em viatura, na Zona Urbana  da cidade  de 
Leiria, tem  merecido uma atenção cuidada e permanente, em coordenação com a PSP. 

A conciliação dos interesses de vendedores, consumidores, concorrentes fixos, 
espaços envolventes e a necessária segurança acessória exigem uma atenção zelosa que 
estabeleça as regras necessárias à salvaguarda da ordem e dos direitos das partes. 

Avaliada a actividade no decurso de um ano, após a fixação do regime horário, e 
avaliados os seus efeitos, foi ouvida a PSP que sobre eles se pronunciou. 

Entendeu-se  que o horário de abertura deste tipo de comércio deve ser  revisto 
para a ZONA URBANA, tendo em conta razões de segurança e de lealdade de 
concorrência, devendo criar-se  regime de excepção para situações relacionadas com a 
realização de eventos desportivos. 

Assim, propõe-se:  

- que o horário  corrente de abertura da venda de comidas e bebidas em viatura, dentro 
da ZONA URBANA, passe a ser das 20H00 às 04H00. 

- que seja autorizada a venda sempre que se realizem eventos desportivos na cidade, no 
período que decorre entre as quatro horas antecedentes e as duas horas posteriores ao 
termo do acontecimento. 

- situações especiais, devidamente justificadas e comprovadas, poderão ser 
contempladas pela Câmara com horário próprio, mediante requerimento dirigido pelo 
interessado à senhora Presidente da Câmara”. 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a p roposta 
apresentada, devendo dar-se conhecimento à P.S.P. 

   ** 

Ponto número sete 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 2005/2006 

N.º 1357/05 Presentes as Actas da Comissão de Abertura e Análise de Propostas 
apresentadas no concurso realizado para o transporte de alunos durante o ano lectivo 
2005/2006, que são do seguinte teor: 

“Aos vinte e quatro dias do mês de Agosto do ano de dois mil e cinco, nesta 
cidade de Leiria e Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de 
Leiria, pelas dez horas e trinta minutos, reuniram os Senhores Paulo Manuel F. G. Felício, 
Isabel M.ª Pereira Ferreira do Quintal e M.ª da Graça Monteiro Videira, os quais constituem 
o Júri para a abertura das propostas apresentadas para os TRANSPORTES ESCOLARES – 
CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LECTIVO 2005/2006 - , conforme Edital N.º 116/2005, de 
19 de Julho, do qual o primeiro é o seu presidente, a fim de procederem ao acto formal de 
abertura de propostas. 

De harmonia com o disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, feita a identificação do concurso, procedeu-se de imediato à abertura dos invólucros 
exteriores e de seguida, dos que continham a indicação exterior de “Documentos”, tendo-se 
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verificado que é a seguinte a lista dos concorrentes, de acordo com a ordem de entrada dos 
invólucros:  

- HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO , LD.ª 
- JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS, LD.ª 
- GUERLENA – TÁXIS, LD.ª 
- ANÍBAL PEDROSA DA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª 
- TÁXIS GUARITA, LD.ª 
- REBOQUES AVES DO LIZ, LD.ª 
- TÁXI JOSÉ ANTÓNIO MENDES 
- TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª 
- TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª 
- TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª 
- AVELINO PEREIRA CORREIA 
- COSTA & PEREIRA – TURISMO, LD.ª 

O presidente do júri procedeu à identificação dos concorrentes e dos seus 
representantes, tendo-se verificado que se encontravam presentes os representantes dos 
seguintes concorrentes: Táxis Guarita, Ld.ª, Táxis CB de Leiria Ld.ª e Costa & Pereira 
Turismo Ld.ª. 

A Comissão reuniu em sessão privada, e analisados os documentos deliberou: 

ADMITIR: Todos os concorrentes. 

Rubricados e guardados os invólucros e os documentos, procedeu-se à abertura 
das propostas dos concorrentes abaixo mencionados apresentando os seguintes valores: 

N.º  1 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS  - LEIRIA 
Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Pernelhas – Parceiros 

GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ..........................................................  € 15,00/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...............................................................  € 16,00/Dia 

Nº  2 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidades: Carvide e Barreiros - Amor 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................... ................................................ € 28,00/Dia 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ........................ ......................................... € 22,00/Dia 

AVELINO PEREIRA CORREIA ...................................................  € 29,95/Dia 

Nº  3 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D.DINIS - LEIRIA 

Transporte de aluna deficiente 

Localidade: Mata da Bidoeira – Bidoeira de Cima 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ........................ ......................................... € 16,00/Dia 

N.º  4 - ESCOLA EB 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA  
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Transporte de aluna deficiente 

Localidade: Quinta da Sardinha 

COSTA & PEREIRA TURISMO, LD.ª ..................... .................................... € 20,00/Dia 

N.º  5 – COLÉGIO DR. LUÍS PEREIRA DA COSTA – MONTE REDONDO 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Bajouca de Baixo. 

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ............ ........................... € 10,00/Dia 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................... ................................................ € 12,50/Dia 

N.º  6 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA S ANTA ISABEL-CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidade: Coimbrão. 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................... ................................................ € 10,00/Dia 

N.º  7 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA S ANTA ISABEL-CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidades: Bajouca e Graveto 

ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ............ ........................... € 12,00/Dia  

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................... ................................................ € 13,00/Dia 

N.º  8 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISAB EL-CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidades: Amor e Monte Real. 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................... ................................................ € 19,00/Dia 

TÁXI DE JOSÉ ANTÓNIO MENDES ....................... ................................... € 27,00/Dia 

N.º  9 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISAB EL-CARREIRA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidades: Riba d’Aves e Ruivaqueira - Ortigosa. 

REBOQUES AVES DO LIZ. LD.ª .................................................  € 20,00/Dia 

TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª .................. ................................ € 13,00/Dia 

Nº 10 - ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS RAINHA SANTA ISAB EL-CARREIRA 

Transporte de aluno deficiente* 

Localidade: Monte Redondo 

*Solicita carro equipado com sistema que permita a entrada e saída do aluno na 
cadeira de rodas 

TÁXIS GUARITA, LD.ª ............................... ................................................ € 14,00/Dia 

Nº 11 - ESCOLA DO 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DE M ARRAZES 



 

CMLeiria/ Acta n.º 29 de 2005.08.29 

0001469 (31) 

Transporte de alunos deficientes 

Localidade: Chãs – Regueira de Pontes e Gândara dos Olivais – Marrazes 

REBOQUES AVES DO LIZ. LD.ª .................................................  € 19,00/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...............................................................  € 18,00/Dia 

N.º 12 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS  OLIVAIS  

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Casal Novo - Amor 

TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª ......................... ......................................... € 12,00/Dia 

N.º 13 - ESCOLA SECUNDÁRIA AFONSO LOPES VIEIRA - GÂNDARA DOS  OLIVAIS  

Transporte de aluno deficiente* 

Localidade: Vidigal - Pousos 

*Inclui uma cadeira de rodas eléctrica 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...............................................................  € 25,00/Dia 

N.º 14 –  ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA  DE LEIRIA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidade: Mouratos – Parceiros 

GUERLENA – TÁXIS, LD.ª .........................................................  € 18,50/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ...............................................................  € 16,00/Dia 

N.º 15 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 

Transporte de alunos deficientes 

Localidade: Codiceira - Azoia 

GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ............................ ............................................ € 18,50/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ............................. ................................................. € 18,00/Dia 

N.º 16 – ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS DE JOSÉ SARAIVA DE LEIRIA 
Transporte de alunos deficientes 
Localidades: Alqueidão e Famalicão – Cortes 
HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO, LD.ª .....................................  € 18,00/Dia 
JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS, LD.ª .................  € 15,00/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ............................. ................................................. € 18,00/Dia 

N.º 17 – ESCOLA BÁSICA 2,3/S DE MACEIRA 
Transporte de aluno deficiente * 
Localidade: Maceirinha – Maceira 
* Quatro viagens por dia 

GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ............................ ............................................ € 20,00/Dia 
N.º 18 – ESCOLA DO 1.º CEB DE BAJOUCA 

Localidade: Marinha do Engenho 
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ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ...........................  € 6,50/Dia 

N.º 19 – ESCOLA SECUNDÁRIA DA BATALHA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Leiria 

HORÁCIO DE JESUS FAUSTINO,LD.ª .................... ............... € 22,00/Dia 

JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS, LD.ª .................  € 22,00/Dia 

TÁXIS CB LEIRIA, LD.ª ............................. .............................. € 19,90/Dia 

N.º 20 – ESCOLA EB 2 PADRE FRANCKLIM – VIEIRA DE LE IRIA 

Transporte de aluno deficiente 

Localidade: Carvide 

 

De acordo com o n.º 7 do Programa de Concurso, a Firma  GUERLENA – 
TÁXIS, LD.ª apresentou também uma proposta com variante  ao projecto dos circuitos n.ºs 
1, 14 e 15, pelo preço de € 50,00/Dia. 

O concorrente Táxis Guarita, Ld.ª informou que o Circuito n.º 5 integra uma 
cadeira de rodas eléctrica. 

Finda a abertura e divulgação dos valores das propo stas apresentadas, e 
não havendo mais assuntos a tratar, a Comissão deu por findo o acto público 
encerrando os trabalhos. 

- ANÁLISE DE PROPOSTAS - 
RELATÓRIO 

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e quatro, pelas doze 
horas, reuniu no Departamento de Educação e Acção Social da Câmara Municipal de Leiria, 
a Comissão de Análise de Propostas do Concurso para Transportes Escolares – Circuitos 
Especiais – Ano Lectivo 2005/2006, designada pela Ex.mª Senhora Presidente da Câmara 
Dr.ª Isabel Damasceno Campos, em 27/07/2005, para proceder à apreciação das propostas 
admitidas no concurso supra referido, constituída pelos Senhores: 

- PAULO MANUEL F. G. FELÍCIO – Técnico Superior de 2.ª Classe; 
- ISABEL M.ª PEREIRA FERREIRA DO QUINTAL – Educadora de Infância; 
- M.ª DA GRAÇA MONTEIRO VIDEIRA – Assistente Adm.º Especialista; 

Presente também a Acta do Acto Público de Abertura de Propostas elaborada 
pela Comissão de Abertura de Propostas, tendo sido admitidos os doze concorrentes 
presentes ao concurso. 

Analisado o processo e tendo como base a legislação em vigor relativa a 
Transportes Escolares - Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro e Portaria n.º 766/84, de 
27 de Setembro, - esta Comissão propõe: 

1. Adjudicar os seguintes circuitos: 

1.1. Circuito n.º   3 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª...................................   € 16,00/Dia 
Circuito n.º   4 – COSTA & PEREIRA – TURISMO, LD.ª .......................   € 20,00/Dia 
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Circuito n.º   6 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ................................................   € 10,00/Dia 
Circuito n.º 10 – TÁXIS GUARITA, LD.ª .................................................   € 14,00/Dia 
Circuito n.º 12 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª...................................   € 12,00/Dia 
Circuito n.º 13 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..........................................  € 25,00/Dia 
Circuito n.º 17 – GUERLENA – TÁXIS, LD.ª ..........................................  € 20,00/Dia 
Circuito n.º 18 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ..........  € 06,50/Dia 

 
Por serem os únicos concorrentes que apresentaram proposta para a execução dos 

referidos circuitos. 

1.2. Circuito n.º   1 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª ..............................................  € 15,00/Dia 
Circuito n.º   2 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª....................................  € 22,00/Dia 
Circuito n.º   7 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL, LD.ª ..........  € 12,00/Dia 
Circuito n.º   8 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ..................................................  € 19,00/Dia 
Circuito n.º   9 – TÁXI-JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª ....................  € 13,00/Dia 
Circuito n.º 11 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..........................................  € 18,00/Dia 
Circuito n.º 14 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..........................................  € 16,00/Dia 
Circuito n.º 15 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..........................................  € 18,00/Dia 
Circuito n.º 16 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS, LD.ª ..  € 15,00/Dia 
Circuito n.º 19 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ..........................................  € 19,90/Dia 

A adjudicação destes circuitos é feita com base no n.º 3.5 da Portaria n.º 766/84, de 27 de 
Setembro, ou seja, por apresentarem o mais baixo preço. 

1.3. Circuito n.º 5 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ...................................................  € 12,50/Dia 

A adjudicação deste circuito é feita atendendo ao n.º 3.5 da Portaria 766/84, de 27 de 
Setembro, ou seja, garantia de melhor execução do serviço, de acordo com informação 
anexa. 

Para o Circuito n.º 20 não houve apresentação de propostas. 
 

Encerrada a reunião, deliberou esta Comissão remeter o processo à Ex.mª 
Câmara Municipal para conhecimento e decisão”. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com o proposto no 
relatório da comissão de análise acima transcrito, delibera por unanimidade adjudicar 
os circuitos a cada um dos seguintes concorrentes: 

Circuito n.º   1 – GUERLENA TÁXIS, LD.ª............ .......................................  € 15,00/Dia 
Circuito n.º   2 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª...... ...................................  € 22,00/Dia 
Circuito n.º   3 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª...... ..................................   € 16,00/Dia 
Circuito n.º   4 – COSTA & PEREIRA – TURISMO, LD.ª ...........................   € 20,00/Dia 
Circuito n.º   5 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ............ ..........................................  € 12,50/Dia 
Circuito n.º   6 – TÁXIS GUARITA, LD.ª ............ .........................................   € 10,00/Dia 
Circuito n.º   7 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL , LD.ª .............  € 12,00/Dia 
Circuito n.º   8 – TÁXIS GUARITA, LD.ª............. ..........................................  € 19,00/Dia 
Circuito n.º   9 – TÁXI-JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª  ........................  € 13,00/Dia 
Circuito n.º 10 – TÁXIS GUARITA, LD.ª.............. ........................................   € 14,00/Dia 
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Circuito n.º 11 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ........ ......................................  € 18,00/Dia 
Circuito n.º 12 – TÁXIS SOUTO PRO 2000, LD.ª....... .................................   € 12,00/Dia 
Circuito n.º 13 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ........ ......................................  € 25,00/Dia 
Circuito n.º 14 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ........ ......................................  € 16,00/Dia 
Circuito n.º 15 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ........ ......................................  € 18,00/Dia 
Circuito n.º 16 – JOSÉ FERNANDES ANTUNES DOS SANTOS , LD.ª ......  € 15,00/Dia 
Circuito n.º 17 – GUERLENA – TÁXIS, LD.ª .......... .....................................  € 20,00/Dia 
Circuito n.º 18 – ANÍBAL PEDROSA SILVA, UNIPESSOAL,  LD.ª .............  € 06,50/Dia 
Circuito n.º 19 – TÁXIS CB DE LEIRIA, LD.ª ........ ......................................  € 19,90/Dia 

Mais delibera, por considerar urgente, dispensar a audiência dos 
interessados nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar tigo 103.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), na redacção dada  pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 
de Janeiro. 

Delibera ainda, por ter ficado deserto, abrir concu rso limitado tendo em 
vista a adjudicação do circuito especial n.º 20. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ACORDO DE COLABORAÇÃO – MUNICÍPIO DE LEIRIA, CLUBE RECREATIVO LIS E 
LENA E FREGUESIA DE BAROSA 

N.º 1358/05 Retirado. 

** 

Ponto número oito 

XIII FESTIVAL REGIONAL DE GASTRONOMIA DE LEIRIA - A LTERAÇÕES AO 
TRÂNSITO 

N.º 1359/05 Realiza-se, de 3 a 11 de Setembro,  o XIII Festival Regional de Gastronomia 
de Leiria. Tal como tem sido habitual, o festival irá decorrer no centro de Leiria, sendo esta 
edição programada para o Jardim Luís de Camões. Considerando que se trata de um 
evento que atrai ao centro da cidade muitos visitantes, torna-se necessário promover 
espaços reservados para a logística dos restaurantes. 

Desta forma propõe-se: 

• reservar o Parques de Estacionamento do Largo do Papa Paulo VI entre as 17h00 e 
as 02h00, dos dias 2 a 12 de Setembro, para os utentes de cartão de 
estacionamento a emitir pela Câmara Municipal (3 para cada restaurante, 2 para 
cada stand); 

• reservar o estacionamento junto do Turismo para cargas e descargas e para 
convidados da Região de Turismo (prevista a emissão de 6 cartões de convidados). 

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 P.S.P.  
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A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRI A E O CENTRO DE 
ESTUDOS DE DIREITO DO CONSUMO 

N.º 1360/05 Retirado. 

** 

PROTOCOLO PARA A INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE LAZER P ÚBLICO NO 
ÂMBITO DA “MEDIDA  AGRIS”.  

N.º 1361/05 O “III Quadro Comunitário de Apoio” para o período de 2000 a 2006 integra 
um conjunto de intervenções operacionais no âmbito da agricultura  e do desenvolvimento 
rural, a implementar através de Programas e Medidas próprias, nomeadamente, através da 
“Medida AGRIS”. O projecto apresentado pelo Município de Leiria para a freguesia da 
Maceira e aprovado no âmbito da “Medida AGRIS”, contempla um conjunto de acções em 
domínios específicos, entre os quais a criação de um parque de lazer dotado de estruturas 
de protecção florestal e ambiental. Para a concretização da infra-estrutura prevista pretende 
a Câmara Municipal de Leiria ocupar, a título precário e gratuito, uma parcela de terreno sita 
em Paio, freguesia da Maceira, concelho de Leiria, pertencente a Joaquim Gomes.  
Com vista a disciplinar as relações entre o Município e Joaquim Gomes é estabelecido  o 
protocolo cujo teor aqui se transcreve: 

“Protocolo para a instalação de um Parque de Lazer Público 
Entre: 

O Município de Leiria,  pessoa colectiva de direito público n.º 505 181 266, aqui 
representada pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira 
de Campos Costa, como primeira outorgante 

E 

Joaquim Gomes, contribuinte fiscal n.º 175 690 618, titular do B.I n.º 2520756, emitido em 
15/09/1981, pelo arquivo de identificação de Leiria, residente em Casa Branca, 2450 
Nazaré, como segundo outorgante, 
  
é celebrado o presente protocolo que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula primeira 
(Objecto) 

 
O protocolo em questão tem por objecto a concessão do uso privativo de uma parcela de 
terreno pertencente ao segundo outorgante, com a área de 600m2, sita  em Paio, freguesia 
da Maceira, concelho de Leiria, inscrita na matriz respectiva sob o artigo n.º 4038. 
  

Cláusula segunda 
(Fim)  
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A parcela de terreno, objecto do presente protocolo, destina-se exclusivamente à instalação 
de um parque de lazer público. 
 

Cláusula terceira 
(Direitos e obrigações das partes) 

 
Compete ao primeiro  outorgante:  
 

a) realizar as infra-estruturas necessárias à instalação do parque de lazer, de 
acordo com projecto a apresentar.  Para o efeito, deverá assumir, integralmente, 
a responsabilidade pelos custos decorrentes; 

b) gerir o parque, zelando, nomeadamente, pela sua limpeza e conservação; 
c) responsabilizar-se por eventuais danos que decorram da realização das infra-

estruturas necessárias ou de má gestão por incumprimento da alínea anterior; 
d) dar conhecimento, ao segundo outorgante, de qualquer facto próprio ou de 

terceiro susceptível de provocar danos na parcela utilizada; 
e) assegurar os recursos humanos, meios técnicos e de organização necessários 

ao total cumprimento do presente protocolo em termos de qualidade e 
segurança; 

f) respeitar e fazer respeitar a legislação e os regulamentos aplicáveis, 
nomeadamente, no que respeita ao licenciamento das construções a executar, 
caso existam, e à protecção do ambiente; 

g) informar e solicitar a autorização do segundo outorgante para as alterações que 
se mostrem necessárias executar. 

 
Compete ao segundo  outorgante: 
 

a) disponibilizar a parcela de terreno referenciada na cláusula primeira e permitir a 
sua utilização pelo Município de Leiria ou por pessoas por ela autorizadas, não 
pretendendo receber pelo facto quaisquer contrapartidas, em especial, 
financeiras; 

b) acompanhar e fiscalizar as actividades a executar pela 1.ª outorgante; 
c) criar todas as condições ao seu alcance para garantir o cumprimento do 

presente protocolo em termos de qualidade e segurança, procedendo, 
nomeadamente ao corte das árvores que se mostre necessário efectuar. 

 
Cláusula quarta 
(Incumprimento) 

 
1 - O incumprimento do clausulado no presente protocolo dará origem à sua resolução, 
decorrendo a obrigação de indemnizar o outorgante de boa-fé. 
2 – A indemnização que for devida nos termos do número anterior será calculada nos 
termos da lei geral. 
3 – Em qualquer caso, o Município de Leiria reserva-se o direito de retirar as infra-estruturas 
instaladas no local. 
 

Cláusula quinta 
(Revisão) 
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1 - O protocolo em questão poderá ser objecto de revisão quando as partes assim o 
entenderem. 
2 - As alterações efectuadas apenas serão válidas se as partes estiverem de comum acordo 
quanto às mesmas e após a sua formalização por escrito, em aditamento ao protocolo.    
 

Cláusula sexta 
(Casos omissos) 

 
Os casos omissos, decorrentes da execução do presente protocolo, serão decididos por 
acordo entre as partes.  
 

Cláusula sétima 
(Prazo de vigência) 

 
1 - Este protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura e terá a duração de 15 anos, 
podendo renovar-se por períodos sucessivos de um ano e nas mesmas condições, se as 
partes não o denunciarem. 
2 - Findo o prazo referido no número anterior, assiste ao primeiro outorgante o direito de 
retirar as infra-estruturas instaladas no local. 
 
O presente protocolo esta isento do Imposto de Selo por força do disposto na alínea a) do 
artigo 6.º , conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3  e n.º 1 , ambos do artigo 3.º do 
Código do Imposto de Selo. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto e  em face das 
considerações precedentes, delibera por unanimidade , ao abrigo do disposto no 
ponto 4.5 do projecto aprovado para a freguesia da Maceira no âmbito da “Medida 
Agris”, aprovar a minuta de protocolo acima transcr ito e conferir poderes à Sr.ª 
Presidente para assinar o mesmo. 

** 

Ponto número nove 
GRANDE CAPÍTULO DA CONFRARIA GASTRONÓMICA DA MORCEL A DE ARROZ DA 
ALTA ESTREMADURA 

N.º 1362/05 A  Confraria Gastronómica da Morcela de Arroz da Alta Estremadura foi 
criada em Maio de 2005 sendo a primeira e única confraria gastronómica  desta região. As 
Confrarias são associações não lucrativas que, pelas suas práticas e rituais, dispõem de 
mecanismos ímpares de promoção e divulgação dos produtos que defendem e são  um 
importante veículo de desenvolvimento económico  regional. 

Reunindo apoios de todos os municípios que compõem a Alta Estremadura e 
ainda da ADAE e da Região de Turismo Leiria/Fátima, entre outros, esta Confraria 
apresenta um  projecto que considera de manifesto interesse regional, capaz de mobilizar 
sinergias locais e nacionais que potenciem o aprofundamento de relações que associam 
interesses culturais, sociais e económicos, dinamizando todo o sector gastronómico, 
nomeadamente produtores, restaurantes e outros estabelecimentos alimentares, 
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defendendo a morcela de arroz como  o produto comum a toda uma Região, produto que 
importa preservar  e divulgar. 

Tendo em conta as acções previstas e a realizar em cada um dos municípios 
integrantes da Alta Estremadura, conforme é referido no dossiê que apresenta, de entre as 
quais se salienta o I Grande Capítulo que se pretende realizar no Castelo de Leiria a 3 de 
Setembro, vem solicitar um subsídio anual no valor de €500,00, bem como a cedência do 
espaço com a decoração  e respectivo apoio logístico. 

A Câmara depois de analisada a informação prestada pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais e, consideran do os motivos apresentados na 
mesma, delibera por unanimidade e ao abrigo do disp osto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, c om a nova redacção dada pela Lei 
n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, apoiar este evento au torizando a cedência das 
instalações do Castelo para a realização da cerimón ia do I Grande Capítulo no dia 3 
de Setembro assim com o respectivo apoio logístico e a decoração do espaço. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

DOAÇÃO DE ESPÓLIO AO MIMO – MUSEU DE IMAGEM EM MOVI MENTO 

N.º 1363/05 Presente uma informação do m|i|mo – Museu de Imagem em Movimento, 
dando conta da doação de 79 negativos em nitrato de celulose  e 55 negativos de vidro e 
algum material de laboratório da colecção particular de família, pelo Sr. Duarte Belard da 
Fonseca, ao arquivo Fotográfico que assegura o seu acondicionamento, conservação e 
divulgação como património imagético de interesse.  

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de  Janeiro, delibera por 
unanimidade aceitar a doação do referido equipament o para instalação no m|i|mo – 
Museu de Imagem em Movimento e agradecer ao Sr. Dua rte Belard da Fonseca e 
família a sua amável gentileza. 

** 

Ponto número dez 

CORRIDA DO DIA OLÍMPICO 
N.º 1364/05 Pelo Sr. Vereador do Desporto, Dr. Daniel Pereira, é presente em Reunião de 
Câmara a carta da Associação Distrital de Atletismo de Leiria (ENT-2005/22053), a propor a 
colaboração do Município de Leiria para desenvolvimento de actividades inseridas na 
“Corrida do Dia Olímpico”, a ter lugar no dia 18 de Setembro de 2005. Para o efeito, solicita 
apoio logístico e de divulgação, no âmbito da realização das actividades que constituem o 
evento em epígrafe, designadamente: 

• Espaço Saúde: Largo do Papa Paulo VI, das 15H00 às 20H00; 

• Mini Olimpíadas: Parque de estacionamento em frente ao Largo do Papa Paulo VI, 
das 16H00 às 19H00; 
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• Momento Fitness: Largo do Papa Paulo VI, das 17H00 às 17H50 e das 18H30 às 
20H00; 

• Corrida do Dia Olímpico:  Ruas da Cidade, com partida e chegada junto ao Largo 
do Papa Paulo VI, pelas 18H00; 

• Caminhada Olímpica: Ruas da Cidade, com partida e chegada junto ao Largo do 
Papa Paulo VI, pelas 18H05. 

Considerando que: 
A “Corrida do Dia Olímpico” é promovida no âmbito do Dia Olímpico, comemorado em todo 
o mundo desde 1948, reunindo milhares de pessoas em torno do olimpismo, tentando 
utilizar o desporto como factor de socialização; 
A comemoração do Dia Olímpico em Portugal foi atribuída a Leiria – Associação Distrital de 
Atletismo de Leiria, através do Comité Olímpico Português e da Federação Portuguesa de 
Atletismo; 
O programa do Dia Olímpico, para além da realização obrigatória da Corrida do Dia 
Olímpico, terá um conjunto de outras actividades que enriquecerão a comemoração deste 
dia e proporcionarão à população em geral uma diversidade de escolha que permitirá 
adequar essas actividades à prestação desportiva de cada pessoa; 
Serão ainda concretizadas actividades junto de crianças e jovens, bem como acções de 
controlo da saúde; 
Este evento fará também parte da Programação da Semana Europeia da Mobilidade; 
O facto das iniciativas supracitadas se realizarem no centro da cidade, locais inseridos na 
zona sem trânsito automóvel, permite divulgar o dia e os ideais do Movimento Olímpico 
junto dos Leirienses. 
No que respeita à promoção/divulgação e ao apoio logístico para a realização da ”Corrida 
do Dia Olímpico, propõe-se a atribuição do seguinte: 
- Transporte e colocação de grades nos arruamentos que constituem o percurso da 

Corrida do Dia Olímpico e no estacionamento junto ao Largo do Papa Paulo VI, para 
delimitação do espaço de realização das Mini Olimpíadas; 

- Transporte e montagem de estrado metálico, no Largo do Papa Paulo VI, para o 
Momento Fitness; 

- Disponibilização de 2 tendas (3x3 m), a colocar no Largo do papa Paulo VI, para a 
organização;  

- Disponibilização de iluminação e corrente eléctrica para as 3 tendas (organização e 
Espaço Saúde); 

- Assistência técnica (electricista) para as estruturas eléctricas instaladas no recinto, cuja 
montagem seja da responsabilidade do Município de Leiria;  

- Disponibilização e transporte de mesas e cadeiras para as tendas da organização, 
Espaço Saúde e Mini Olímpiadas; 

- Impressão de 2000 folhetos A5 e 200 cartazes A3 para a divulgação do evento; 
- Utilização dos meios de divulgação municipais (site, painéis informativos, etc.);  
- Elaboração de pendões e tela outdoor para a promoção do evento; 
- Disponibilização do Salão Nobre dos Paços do Concelho para efeitos de realização da 

conferência de imprensa para divulgação do evento, a ter lugar dia 13 de Setembro 
pelas 11H00; 
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- Disponibilização dos espaços necessários (Largo do Papa Paulo VI e parque de 
estacionamento) para a montagem da logística das diversas actividades, a partir das 
08h00; 

- Solicitação da presença dos Bombeiros Municipais de Leiria ou da Delegação de Leiria 
da Cruz Vermelha Portuguesa durante as várias iniciativas (entre as 15h00 e as 20h00); 

- Solicitação de reforço policial necessário ao desenvolvimento da corrida e caminhada 
(entre as 17h00 e as 19h00); 

- Solicitação de reforço da limpeza dos arruamentos que fazem parte do percurso da 
corrida e da caminhada; 

- Concessão de licença especial de ruído entre as 14H00 e as 20H00. 
Propõe-se igualmente isentar das taxas de publicidade e de ocupação de espaço público, 
ou outras aplicáveis, as diversas estruturas e equipamentos inerentes à organização do 
evento, atendendo à importância desta para a promoção do Desporto e ideal Olímpico junto 
das camadas mais jovens. 
De acordo com a alínea j) do n.º 1.1 do despacho de delegação de competências da Sr.ª 
Presidente da Câmara, de 10 de Janeiro de 2002, prevista na alínea h) do n.º 3 do artigo 
70.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/02, de 11 de Janeiro e de acordo com a subdelegação de competências conferida pela 
Sr.ª Presidente em despacho de 20 de Janeiro de 2004, conforme Edital n.º 17/04, com 
competência delegada pelo Município de Leiria, por deliberação n.º 2465/03, de 22 de 
Dezembro de 2003, prevista no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de 
Dezembro, a Sr.ª Vereadora Neusa Magalhães proferiu, no dia 25 de Agosto, despacho de 
autorização para a realização das provas desportivas e emissão das licenças especiais de 
ruído. 
De forma a possibilitar a realização da Corrida do Dia Olímpico será necessário interditar 
ao trânsito, entre as 18H00 e o final da prova, o Largo 5 de Outubro de 1910, Avenida 
Heróis de Angola, Praça do Emigrante, Avenida Cidade de Maringá, Rotunda do Estádio, 
Avenida Bernardo Pimenta, arruamento de acesso ao Estádio Municipal Dr. Magalhães 
Pessoa e Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque. 

A Câmara toma conhecimento do Despacho da Sr.ª Vere adora Dr.ª Neusa 
Magalhães e, ao abrigo das disposições conjugadas d a alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro,  da alínea b)  do n.º4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º d a citada Lei n.º 159/99, delibera por 
unanimidade o seguinte: 

a) prestar o apoio à organização, designadamente lo gístico e de 
divulgação/promoção do evento, nos termos da propos ta apresentada pelo Sr. 
Vereador do Desporto. 

b) isentar das taxas de publicidade e de ocupação d e espaço público, ou 
outras aplicáveis, as estruturas e equipamentos ine rentes à organização do evento. 

c) autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização das 
provas desportivas que pertencem ao Dia Olímpico. 

Deverá ainda ser dado conhecimento da deliberação à  P.S.P., assim como às 
diversas entidades, serviços públicos ou concession árias, que possam ser afectadas 
pelas alterações ao trânsito. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PISTAS DO COMPLEXO MUNICIAL DE PISCINAS DE LEIRIA 

N.º 1365/05 Pelo Sr. Vereador do Desporto, Dr. Daniel Pereira, foi proposto que a Câmara 
delibere sobre o número máximo de pistas cedidas às colectividades no Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo das dispos ições conjugadas  da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do  n.º 2 do artigo 21.º, ambos da Lei n.º  
159/99, de 14 de Setembro, da alínea b) do n.º 4 do  artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
delibera por unanimidade aprovar suportar os custos  relativo à utilização de 210  
pistas (períodos de 45 minutos/semana) no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

** 

Ponto número onze 
GEMINAÇÃO COM RHEINE – HOMENAGEM A LUDGER MEIER 

N.º 1366/05 Quando, em 1993, se iniciaram os contactos com vista à eventual geminação 
entre a cidade alemã de Rheine e Leiria, desempenhava as funções de Vice-Presidente do 
município o Sr. Ludger Meier. Na deslocação que naquela altura fez a Leiria, na liderança 
de uma delegação e nas posteriores acções de intercâmbio que foram formalizadas como 
preparação para a geminação, a sua decisão para o estabelecimento da irmanação entre 
Leiria e Rheine foi fundamental, pelo que a ele se deve, como é reconhecido pela 
comunidade de Rheine, o relacionamento que hoje existe entre as duas cidades. 
Acabado o exercício da sua actividade política, Ludger Meier foi nomeado Presidente da 
Associação de Geminações da cidade de Rheine, cargo que exerceu até ao final do mês de 
Abril do presente ano, tendo sido também no exercício desta função que foi evidenciada a 
sua forte ligação à cidade de Leiria e às suas gentes. 
Entendeu a Câmara de Rheine, como reconhecimento pela sua actividade política, 
especialmente pela forma como, durante vários anos, esteve na vice-presidência daquele 
município e no desempenho do cargo de Presidente da Associação de Geminações, 
homenagear, no passado mês de Junho, o Sr. Ludger Meier, com o título de “Vice-
Presidente Honorário de Rheine”. 
Aquando da visita da Ex.ma Senhora Presidente a Rheine, no passado mês de Junho, por 
ocasião do aniversário daquela cidade, o actual Presidente da Associação de Geminações 
de Rheine e dirigentes da Associação de Amizade Rheine / Leiria, onde estão incluídos 
alguns portugueses ali radicados, indagaram da possibilidade desta Câmara também se 
associar a uma “pequena homenagem” a Ludger Meier, atendendo ao preponderante papel 
que teve para a geminação entre Leiria e Rheine, sendo reconhecido que, ao longo dos 
anos, sempre manifestou grande carinho por Leiria. A Ex.ma Senhora Presidente, ciente 
deste desempenho, anuiu corresponder à solicitação dos dirigentes da Associação de 
Geminações de Rheine e da Associação de Amizade Rheine / Leiria e a que também se 
associou o município de Rheine, através de Angelika Kordfelder, a sua Presidente, que 
evidenciou as qualidades do político e do cidadão que é Ludger Meier. 
Assim, nesta conformidade, uma pequena delegação da cidade de Rheine, liderada por 
Marianne Helmes, Presidente Adjunta da Câmara e composta ainda por Ludger Meier e 
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esposa, e Henrique Koester, na qualidade de intérprete, virá a Leiria de 6 a 8 de Setembro, 
estando prevista, no dia 8 de Setembro, pelas 12H00, no Salão Nobre, uma recepção e a 
entrega a Ludger Meier de uma lembrança. 
Dada a natureza da visita e atendendo a que a mesma se integra no âmbito da geminação 
entre Rheine e Leiria, esta Câmara deverá suportar as despesas resultantes da estada do 
grupo (alojamento e alimentação), bem como o valor da lembrança a oferecer. 

A Câmara, ao tomar conhecimento do assunto, atenden do ao relevante 
papel desempenhado por Ludger Meier para a aproxima ção entre Rheine e Leiria e, 
posteriormente, no desempenho das acções que conduz iram à geminação, quer como 
Vice-Presidente da Câmara de Rheine, quer como Pres idente da Associação de 
Geminações daquela cidade e ainda pelo seu empenham ento, após a formalização da 
geminação nas acções de intercâmbio que ao longo do s anos têm sido levadas a 
efeito entre as duas cidades, delibera por unanimid ade associar-se ao 
reconhecimento que já lhe foi manifestado pela Câma ra de Rheine, fazendo-lhe 
entrega, no dia 8 de Setembro, de uma lembrança e s uportando as despesas 
resultantes da mesma, bem como as do alojamento e a limentação da delegação de 
Rheine. 

** 

Ponto número doze 
EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DA ENCOSTA D O CASTELO DE 
LEIRIA NA ZONA DE INTERVENÇÃO POLIS EM LEIRIA – ALT ERAÇÕES AO TRÂNSITO 
NA RUA CRISTIANO CRUZ 

N.º 1367/05 Presente o ofício da Lena Construções (ENT-2005/20255), referente à 
necessidade do empreiteiro em proceder a alterações ao trânsito na Rua Cristiano Cruz 
para trabalhos de requalificação do seu pavimento. 
No sentido de garantir a repidez e a qualidade final da intervenção, será necessário 
interditar o trânsito na rua em epígrafe. As alterações, com inicio no dia 30 de Agosto, têm 
duração prevista de 60 dias. 
Considerando que os moradores da rua não ficarão impedidos de acesso à sua 
propriedade, propões-se a aprovação das mesmas em deliberação. 

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 ao requerente, ao Pro grama Polis, à P.S.P., 
Rodoviária do Tejo, Bombeiros Municipais (Comando d e Operações), I.N.E.M. e 
taxistas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número treze 
AQUISIÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E TERRENO, NO LUGA R E FREGUESIA DE 
BIDOEIRA DE CIMA 
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N.º 1368/05 Presente o processo referente à aquisição de uma moradia com terreno 
anexo, sitos no lugar e freguesia de Bidoeira de Cima e destinado o edifício a espaço 
cultural e parte do terreno para alargamento da via pública. 

A Câmara, após análise ao processo e no uso da comp etência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de  11 de Janeiro, delibera por 
unanimidade adquirir a José Mendes Gago, um prédio misto composto por casa de r/c 
e 1º andar para habitação com a área de 121 m 2, de modelo arquitectónico rural 
tradicional desta zona do concelho e terreno de sem eadura com árvores de fruto com 
a área de 660 m 2, sito no lugar e freguesia de Bidoeira de Cima ins critos, 
respectivamente, na matriz predial urbana sob o art igo 1120 e sob a matriz predial 
rústica sob o n.º 4724, e descrito na Conservatória  do Registo Predial sob o n.º 
783/Bidoeira de Cima, pelo valor global de €100.000 ,00 (cem mil euros), a que 
correspondem €67.260,00 à moradia e €32.740,00 ao t erreno.  

Mais delibera conceder poderes à Sr.ª Presidente da  Câmara para outorgar 
a competente escritura. 

** 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa, em regime de 
substituição, mandei escrever e subscrevo. 

 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 29 de Agosto de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
por delegação de competências,  

conforme despacho n.º 8976/05, publicitado por 
 Edital n.º 117/05, de 20 de Julho 

 


