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Acta n.º 24 
Aos vinte e sete dias do mês de Junho 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 Roque esteve ausente d a reunião por 
motivos devidamente justificados. 

** 

O Senhor vereador Dr. Vítor Lourenço entrou mais ta rde como adiante se 
fará referência. 

** 

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. 

** 
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Presente a Acta da Reunião de 20 de Junho, cuja leitura foi dispensada por ter 
sido previamente distribuída, tendo a Câmara por unanimidade aprovado a sua redacção 
final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

Ponto número um 

Apresentação do Projecto – Pontes Pedonais no âmbito do Polis. 
 

Ponto número dois 
Análise dos seguintes processos de obras particulares: 

886/03 Joaquim da Cruz 

599/04 Vitória da Conceição Neto 

102/05 Maria Aldina Lopes Brás 

 
Ponto número três 

Análise do seguinte processo de Informação Prévia 

IP 10/04 Guergil – Construções e Investimentos Imobiliários, Ld.ª 

 

Ponto número quatro 
Análise do seguinte processo de Vistoria Higiénica 

VH 17/98 Auto Leiria, S.A. 
 
Ponto número cinco 

Análise dos seguintes processos de Loteamento 

Lot 37/94  Imobiliária Roda, Ld.ª e Outros 

Lot 30/97  Infraleiria – Promoção Imobiliária, Ld.ª 

 
Ponto número seis 

Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 
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T – 93/2004 Remodelação do Edifício da Ex-Cadeia e Construção dos 
Corpos de Ligação – Edifício dos Paços do Concelho – Actas 
da Comissão de Abertura e de Análise de Propostas 

T – 152/2003 Construção de Edifício para instalação dos Órgãos e serviços 
da Freguesia de Parceiros – Informação para Adjudicação 
Definitiva 

 
Ponto número sete 

1. Resumo de tesouraria 
2. Pagamentos 
3. XV Modificação ao Orçamento de 2005 - Ratificação 

 

Ponto número oito 
1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria - 

Requerente  Berta Maria Almeida Dias 

2. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria - 
Requerente  Cristina Maria Santos Sousa Ferreira 

3. Freguesia de Santa Catarina da Serra – Pedido de Apoio Financeiro para obras de 
Construção de Habitação de Uma Família Carenciada 

4. Subsídios – Acção Social 

 
Ponto número nove 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria - Fixação da data de 
cobrança da taxa de saneamento 
 

Ponto número dez 
1. Ratificação de Despacho – Alargamento de Horário das Discotecas e 

Estabelecimentos com Salas de Dança 
2. Serviços de Metrologia – Restituição de Taxa paga em duplicado (INT.7890) 

 

Ponto número onze 
1. Cedência gratuita do Autocarro do Município 

2. Plano Integrado de Educação e Formação de Leiria – PIEF (Associação de 
Solidariedade Académico de Leiria) 

 
Ponto número doze 

Praça Viva 
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Ponto número treze 
XI Internacional Júnior de Leiria – Apoio ao Centro Internacional de Ténis de Leiria 

** 

Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 1055/05 Pela Senhora Presidente  foi presente o pedido de renúncia ao mandato de 
vereador do Dr. José Manuel Carraça da Silva que a seguir se transcreve: 

“Exmª Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

José Manuel Carraça da Silva, vereador da Câmara Municipal de Leiria com mandato 
suspenso, venho, nos termos e com os fundamentos legais aplicáveis, comunicar a V.Exª, 
que renuncio ao mandato de vereador dessa Câmara. 

As razões profissionais que me obrigaram à suspensão do mandato encontram-se agora 
agravadas por estar a exercer novas funções, ainda mais absorventes do que as anteriores, 
com a agravante de me obrigarem a estar permanentemente fora de Leiria, circunstância 
que é incompatível com o acompanhamento regular da acção da Câmara. 

Com os melhores cumprimentos. 

José Manuel Silva” 

A Câmara apreciou o pedido e deliberou por unanimid ade aceitar o pedido 
de renúncia do Dr. José Manuel Carraça da Silva, de vido à sua nomeação para 
Director Regional de Educação do  Centro. 

** 

N.º 1056/05 A propósito do acidente ocorrido no aeródromo de Espinho, o vereador Dr. 
Gonçalo Lopes inquiriu se já haveria alguma evolução relativamente ao aeródromo de 
Leiria. 

A vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  informou que o pedido de parecer sobre a 
localização do novo aeródromo solicitado à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 
da Região Centro foi inconclusivo. 

Estando a Autarquia convicta que a sua localização na Freguesia dos Milagres é 
uma boa solução, informou estar já agendada uma reunião, para o final da semana, com os 
proprietários dos terrenos em causa para a deslocalização do aeródromo. 

** 
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N.º 1057/05 Relativamente ao assunto tratado na reunião anterior sobre o Plano da 
Quinta da Cerca, o vereador Dr. Gonçalo Lopes disse ter sido informado que o terreno 
onde está implementado o polidesportivo é propriedade da Junta de Freguesia das Cortes. 
A confirmar-se que o terreno é propriedade da Junta, (embora se encontre cedido ao Clube) 
tal significa que esta entidade não estará em condições de ser tão exigente como foi 
transmitido. Assim sendo, o sentido de voto foi influenciado por se ter entendido que havia 
total indisponibilidade de negociação entre as partes envolvidas. 

A Senhora Presidente  disse que pensava que o terreno tendo sido adquirido 
pela Junta tempos passados, teria sido então cedido ao Clube. 

** 

N.º 1058/05 O vereador Dr. Gonçalo Lopes solicitou a conta-corrente da Cova das 
Faias, o Relatório de segurança das escolas, e as contas da Leirisport. 

A Senhora Presidente  informou que as contas da Leirisport já foram entregues 
ao Revisor Oficial de Contas, o qual deverá entregar o relatório ainda esta semana. 

** 

N.º 1059/05 Tendo sido objecto de queixa à IGAT o processo relativo à construção da 
casa de habitação do Presidente da Junta de freguesia da Azoia, o vereador Dr. Gonçalo 
Lopes inquiriu o ponto de situação deste assunto. 

O vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que a construção foi licenciada, 
existindo apenas algumas desconformidades. 

** 

Ponto número um 

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO – PONTES PEDONAIS NO ÂMBIT O DO POLIS 

N.º 1060/05 Retirado. 

** 

Ponto número dois 

N.º 1061/05 Processo n.º 886/03 - (fl. - 41) 

De Joaquim da Cruz, residente na Rua de S. Silvestre, n.º 131, na localidade 
de Cumeira, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura para legalização da 
alteração de uso do estabelecimento comercial situado na Rua de S. Francisco, Edifício 
Maringá, loja 5, freguesia de Leiria, e adaptação do mesmo a talho e charcutaria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/23, e face ao 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2005.06.27 

0001146(6) 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezemb ro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da operação urbanística acima referida , condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres do Veterin ário Municipal e 
Autoridade de Saúde, cujas cópias deverão ser remet idas ao requerente (folhas 77 e 
58); 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos d e especialidades 
(acústico e redes prediais de águas e esgotos) e el ementos esclarecedores quanto ao 
indicado no ponto anterior. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1062/05 Processo n.º 599/04 - (fl. - 39) 

De Vitória da Conceição Neto, residente na Estrada n.º 242, na localidade de 
Ponte das Mestras, freguesia de Barosa, referente ao projecto de arquitectura para obras de 
alteração e legalização do edifício situado no local acima indicado. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/23 com o seguinte teor: 

A pretensão insere-se parte em Reserva Ecológica, parte em Reserva Agrícola, parte 
em Zona Ameaçada pelas Cheias, Perímetro de Rega e parte em Área de Terciário sujeita a 
Plano de Pormenor. 

Foram solicitados elementos ao requerente no sentido de esclarecer diversos 
aspectos, nomeadamente quanto ao licenciamento das construções existentes, não tendo 
os mesmos sido devidamente esclarecedores. De acordo com os elementos disponíveis 
nestes serviços não foram igualmente localizados processos referentes às construções 
indicadas como existentes. 

O técnico que subscreve as alterações refere no termo de responsabilidade 
apresentado que os elementos entregues não observam as normas técnicas e específicas 
da construção, designadamente o PDM de Leiria. 

A área indicada no documento de posse não é coincidente com a indicada nos 
elementos gráficos, não sendo apresentados elementos esclarecedores quanto à eventual 
cedência da mesma ao domínio público. 

O proposto não cumpre com a totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 
123/97, de 22 de Maio (acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada – cap.ºs II e 
III). 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho. 

A Câmara, concordando com informação prestada pelo Departamento de 
Operações Urbanísticas em 2005/06/23 e respectiva p roposta de indeferimento, 
delibera por unanimidade notificar à requerente, no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
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do Código de Procedimento Administrativo, para no p razo de 30 dias dizer o que se 
lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da p retensão. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1063/05 Processo n.º 102/05 - (fl. - 41) 

De Maria Aldina Lopes Brás, residente na Av. General Humberto Delgado, 
bloco 27B, 3.º B - Monte Abraão, freguesia de Queluz, concelho de Sintra, referente ao 
projecto de arquitectura para construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação na 
Rua do Covão, freguesia de Monte Real, numa zona definida no PDM como Áreas 
Habitacionais ou Residenciais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/23, e face ao 
disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura da operação urbanística ac ima referida, condicionado ao 
seguinte: 

1.º garantir o cumprimento do indicado no parecer e mitido pela Direcção 
de Estradas de Leiria, cujo conteúdo deverá ser tra nsmitido à requerente (folha 80), 
nomeadamente no que se refere aos acessos; 

2.º cumprir com o disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro (disponibilidade de água e meios  de extinção de incêndios), e no 
artigo 46.º, no que se refere à acessibilidade à pr opriedade, que não poderá ser 
inferior a 3,50 m; 

3.º assegurar o escoamento das águas do aqueduto ex istente, de acordo 
com os pareceres do Departamento de Obras Municipai s e Junta de Freguesia, cujos 
conteúdos deverão ser transmitidos à requerente (fo lhas 79 e 51), devendo apresentar 
esclarecimentos em relação ao mesmo, face aos anexo s e muros previstos para o 
local; 

4.º assegurar junto ao limite da propriedade do lad o Sul uma faixa livre de 
5,00 m, medidos ao eixo do arruamento actualmente e xistente, garantindo uma 
largura do mesmo com 6,00 m, acrescido de 1,50 m pa ra passeio; 

5.º apresentar, no prazo de seis meses, projectos d e especialidades e 
planta de implantação rectificada de acordo com o a cima indicado, nomeadamente no 
que se refere aos arranjos exteriores; 

6.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 
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.”; 
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7.º previamente à emissão da autorização de utiliza ção, executar a 
pavimentação da zona de arruamento junto à entrada da propriedade na Rua do 
Covão (alargamento e passeio de acordo com o acima indicado) e proceder à 
reposição das infra-estruturas que eventualmente ve nham a ser danificadas durante a 
obra, devendo o referido espaço ser cedido ao domín io público. 

Deverá ainda assegurar a drenagem de águas pluviais , tal como acima 
referido, devendo os trabalhos de infra-estruturas serem acompanhados pelos 
Serviços do Departamento de Obras Municipais. 

Mais delibera que seja transmitido à requerente o c onteúdo do parecer 
emitido pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número três 
N.º 1064/05 Processo de informação prévia n.º 10/04  - (fl. - 66) 

De Guergil - Construções e Investimentos Imobiliários , Ldª., com sede na 
Urbanização da Encosta, Rua Cidade de Olivença, lotes 14 e 15, freguesia de Leiria, 
representada pelo sócio-gerente António Gomes Paulo Guerra, referente ao teor da 
exposição apresentada em sede de audiência prévia quanto aos motivos que estiveram na 
origem da proposta de indeferimento, tomada em reunião de 2005/01/17, relativa ao pedido 
de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um conjunto de edifício mistos 
em Olhalvas, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/06/23, delibera por 
unanimidade indeferir a pretensão, ao abrigo do dis posto nas alíneas a) e c) do n.º 1 e 
nos n.º s 4 e 5 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de  16 de Dezembro, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, co nsiderando que: 

1.º deverá manter-se o anteriormente indicado no qu e se refere ao não 
cumprimento do previsto no Regulamento do Plano Dir ector Municipal, 
nomeadamente no artigo 10.º (Reserva Ecológica Naci onal), no n.º 2 do artigo 12.º 
(Reserva Agrícola Nacional) e no artigo 51.º (Zona Verde); 

2.º face ao acima indicado, a pretensão não reúne c ondições para merecer 
aprovação, dado tratar-se de uma ocupação estrutura da com edificações 
perpendiculares à via e desenvolvendo-se com espaço s de circulação e ocupação em 
áreas circundantes totalmente inseridas em zonas de  Servidão Administrativa e Zona 
Verde, sem as quais não é possível a viabilização d o empreendimento; 

3.º a pretensão não se enquadra no local, face à vo lumetria proposta e das 
construções envolventes, não cumprindo com o dispos to no artigo 47.º do 
Regulamento do Plano Director Municipal para as Áre as de Média Densidade, no que 
se refere aos índices urbanísticos propostos e à al tura das edificações, tendo em 
conta o perfil P3 e o indicado na memória descritiv a; 

4.º deverá reformular a proposta, apresentando novo  pedido (se assim o 
entender) devidamente instruído nos termos do artig o 3.º da Portaria n.º 1110/01, de 
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19 de Setembro, com uma solução urbanística que não  interfira com os aspectos 
previstos no Regulamento do Plano Director Municipa l e que se enquadre nas 
volumetrias das edificações desta área da Cidade de  Leiria; 

5.º futuramente, e encontrando-se a serem desenvolv idos estudos 
urbanísticos no âmbito das acções do Programa Polis  (Plano de Pormenor de S. 
Romão/Olhalvas) em que o local se insere, poderá ag uardar pela conclusão dos 
mesmos e pela publicação do referido plano, podendo  a solução a apresentar 
articular-se com a solução urbanística que vier a s er aprovada para o local; 

6. face ao acima exposto, mantêm-se os restantes as pectos referidos na 
deliberação tomada em reunião de 2005/01/17, transm itidos ao requerente através do 
ofício n.º 1613 de 2005/02/11. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quatro 
N.º 1065/05 Processo de vistoria higiénica n.º 17/9 8 (fl. - 143) 

De Auto Leiria, S.A., acerca da exposição apresentada pelo Sr. José Brusco 
Oliveira Pedrosa, residente na Rua Vasco da Gama, n.º 92 - Ferragudo, na sequência do 
mandado de notificação que lhe foi efectuado para proceder à reparação das deficiências 
dos edifícios situados na Av. Combatentes da Grande Guerra, n.ºs 35 e 35 A, freguesia de 
Leiria, alegando que já não é proprietário do referido imóvel. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com as informações 
prestadas pelo Departamento de Operações Urbanístic as em 2005/06/23 e Divisão 
Jurídica em 2005/04/14, delibera por unanimidade no s termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n .º 6/96, de 31 de Janeiro, 
notificar os Senhores António Carlos Ferreira Brusc o de Oliveira e José Pedro 
Ferreira Brusco de Oliveira, na qualidade de compro prietários dos imóveis supra 
citados, da intenção da Câmara em notificá-los, ao abrigo do disposto na alínea c) do 
n.º 5 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se tembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02 de 
11 de Janeiro, conjugado com o disposto no n.º 1 do  artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 
321-B/90, de 15 de Outubro, alterado pelo Decreto-L ei n.º 329-B/00, de 23 de 
Dezembro, para no prazo de trinta dias procederem à  realização das obras 
necessárias à correcção das deficiências constantes  do Auto de Vistoria n.º 150/98, 
cujo conteúdo lhes deverá ser transmitido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número cinco  
N.º 1066/05 Processo de Loteamento n.º 30/97 - (fl.  370) 

De Infraleiria – Promoção Imobiliária, Ldª., com sede na Rua Barro da Ponte, 
n.º 145, em Caxieira, freguesia de Santa Eufémia, acompanhado de um requerimento a 
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solicitar a recepção definitiva das obras de infra-estruturas e o cancelamento das garantias 
bancárias do loteamento situado em Andrinos, freguesia de Pousos. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais e Divisão 
de Espaços Verdes poderá ser efectuada a recepção definitiva e o cancelamento das 
garantias bancárias. 

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 das garantias bancárias n.º D0000 05110 e D000005111, emitidas pelo 
BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S.A., devendo para o efeito ser 
elaborado o respectivo auto de recepção. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1067/05 Processo de Loteamento n.º 37/94 - (fl.  666) 

De Imobiliária Roda Ldª. e Outros, com sede na Rua Machado Santos, n.º 11, 
1.º C, freguesia de Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção definitiva 
das obras de infra-estruturas e o cancelamento das garantias bancárias do loteamento 
situado em Quinta da Cascalheira, freguesia de Marrazes. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais e Divisão 
de Espaços Verdes poderá ser efectuada a recepção definitiva e o cancelamento das 
garantias bancárias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
das garantias bancárias n.º 0393.000328.488.0019, n .º 0393.000350.088.0019, n.º 
0393.000332.288.0019, n.º 0393.000335.788.0019, n.º  0393.000338.188.0019, n.º 
0393.000337.388.0019, n.º 0393.000334.988.0019, n.º  0393.000331.488.0019, n.º 
0393.000349.788.0019 e n.º 0393.000327.688.0019, emitidas pela Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., e n/n.º 5000005667 e n/n.º 5000005 668, emitidas pelo Banco Borges & 
Irmão, S.A., devendo para o efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção. 

Mais delibera que os promotores do loteamento proce dam à execução do 
polidesportivo descoberto previsto no Alvará de lot eamento n.º 830/97. O referido 
polidesportivo será executado na Quinta da Cerca, f reguesia de Cortes, conforme 
deliberação de Câmara datada de 20/06/2005. 

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 seis 
T – 93/2004 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA EX-CADEIA E CONSTRUÇÃO DOS 
CORPOS DE LIGAÇÃO – EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – ACTAS DA 
COMISSÃO DE ABERTURA E DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

N.º 1068/05 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado das 
actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise de 
Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 
empreitada. 

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório 
relativo à avaliação da capacidade técnica, ambos elaborados pela Comissão de Abertura, 
conclui –se que dos nove concorrentes presentes ao concurso foram admitidos oito. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 
preço base de € 2.626.000,00 e com um prazo  de execução de  540 dias. 

Quanto ao critério de apreciação  das propostas para adjudicação da empreitada 
é o da proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta os factores abaixo 
indicados e numa escala de 0 a 20 valores: 

A) Preço 50% 10 
Valores 

B) Valor Técnico da Proposta 50% 10 
Valores 

Total 100% 20 
Valores 

Na análise do factor Preço, teve-se em  consideração o previsto na alínea A) do 
B1) do ponto n.º IV.2 do Anúncio de Concurso e n.º 21 do Programa de Concurso. 

Para a análise dos subfactores que constituem o factor Valor técnico da 
proposta, previsto na alínea B) do B1) do ponto n.º IV.2 do Anúncio de Concurso esta 
Comissão teve em conta os seguintes aspectos: 

Plano de Trabalhos 

A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo 
também respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a especialidade 
correspondente. 

Plano de Pagamentos 

A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 

Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 
como a justificação dos mesmos. 
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Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e particulares da 
obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do terreno, adequação às 
infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

A classificação obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de 
um factor de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 
adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 

Plano de Trabalhos  90% 

e 75% 

Memória Descritiva 50% 

Plano de Pagamentos  90% 

 75% 

Conferidas as propostas não se detectaram erros na lista de preços unitários dos oito 
concorrentes. 

Face á aplicação do critério de adjudicação acima referido, a classificação obtida por 
cada concorrente e respectiva proposta, é a seguinte: 

Preço    Valor   Total 

Técnico 

NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS S.A.  7,89 7,51 15,40 

TEIXEIRA DUARTE, S.A. 8,72 8,48 17,20 

LENA CONSTRUÇÕES, S.A. 9,07 7,66 16,73 

EMPREITEIROS CASAIS, S.A. 8,04 8,03 16,07 

CONSTRUTORA SAN JOSÉ, S.A. 10,00 8,03 18,03 

BASCOL, S.A. 8,40 5,40 13,80 

CONDOP, S.A. 8,51 5,88 14,39 

CONSORCIO.: BOSOGOL, LDA / A ENCOSTA, S.A.  9,70 5,88 15,58 

NOTA: Da análise dos documentos de cada concorrente, Programa de 
Trabalhos, Memória Descritiva e Plano de Pagamentos, relativos ao factor de adjudicação 
Valor Técnico, (ver mapa em anexo) , entendeu-se o seguinte: 

Plano de trabalhos: O  concorrente n.º 2 apresenta um bom plano de trabalhos, 
com uma calendarização bastante pormenorizada das diversas fases e trabalhos a 
executar, indicação do inicio e duração de cada trabalho com bastante coerência no seu 
faseamento e distribuídos de uma forma equilibrada ao longo do prazo de execução. 
Aplicou-se  a nota de 90% neste subfactor; 

Os planos dos concorrentes n.º 1, 3, 4 e 5 apresentam alguma pormenorização 
na calendarização dos trabalhos a executar e coerência no  faseamento dos mesmos, 
tendo-lhes sido atribuída a nota de 75%  

Aos concorrentes n.º 6, 7 e 8 que apresentam planos com pouca coerência na 
execução de trabalhos e sucessão dos mesmos/fraco grau de pormenorização da 
calendarização aplicou-se 50 % na nota. 
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Memória Descritiva: A memória descritiva dos  concorrentes n.º 4 e 5 apresenta 
uma boa descrição do objecto da empreitada, uma descrição exaustiva e pormenorizada 
das técnicas e procedimentos a adoptar, adequados ao tipo de trabalhos previstos  e uma 
justificação dos referidos procedimentos pelo que foi atribuída a classificação de 90% ; 

Os concorrentes n.º 1, 2, 3, 7 e 8 apresentam uma descrição do objecto da 
empreitada com algum grau de pormenorização das técnicas e procedimentos a adoptar, 
pelo que lhes foi atribuída a classificação de 75% ;  

O concorrente n.º 6 apresenta uma memória com alguma descrição do objecto 
da empreitada mas sem qualquer descrição das técnicas e procedimentos a adoptar, pelo 
que foi atribuída a classificação de 50%  

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento apresentados pelos 
concorrentes n.º 3, 4, 5 e 6 são bastante adequados ao plano de trabalhos apresentado, 
pelo que lhes foi aplicado 90% ; aos restantes com uma adequação relativa aplicou-se a 
classificação de 75%. 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente CONSTRUTORA 
SAN JOSÉ, S.A. obteve a melhor pontuação no presente concurso. 

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada  ao concorrente CONSTRUTORA 
SAN JOSÉ, S.A. pelo valor da sua proposta, no montante de € 2.348.901,85 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à  audiência prévia dos concorrentes, conforme 
previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 101º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera por 
unanimidade manifestar a intenção de adjudicar, nos  termos do n.º 1 do artigo 110.º 
do Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de Março, a execução da empreitada supra referida, à 
concorrente CONSTRUTORA SAN JOSÉ, S.A. pelo valor d e €2.348.901,85 + IVA, por 
ser o que obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes, em 
conformidade com o disposto n.º 1 e 2 do artigo 101 .º do Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de 
Março.  

** 

T – 152/2003 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO  DOS ÓRGÃOS E 
SERVIÇOS DA FREGUESIA DE PARCEIROS – INFORMAÇÃO PAR A ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

N.º 1069/05 Retirado 

** 
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Ponto número sete 

RESUMO DE TESOURARIA 

N.º 1070/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 24 de Junho de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.261.654,53 sendo de Operações 
Orçamentais €3.373.005,18 e de Operações de Tesouraria €888.649,40. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 

N.º 1071/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 20 a 24 de Junho de 2005 correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 166, 793, 825, 4651, 4655, 4673, 4680, 4709, 4746, 4747 a 4757, 
4758 a 4769, às Ordens de pagamento de Tesouraria n.ºs: 341, 342, e às Ordens de 
Pagamento de Facturas n.ºs: 285, 299, 373, 1035, 1402, 1571 a 1573, 1576, 1583, 1586, 
1605, 1608, 1617, 1619, 1621, 1625, 1627, 1641, 1642, 1655, 1659, 1661, 1857, 2028, 
2038, 2068, 2317, 2362, 2569, 2589, 2830, 2845, 2870, 3168, 3197, 3199, 3143, 3356, 
3406, 3474, 3599, 3618, 3633, 3657, 3686, 3688, 3689, 3690, 3809, 3912, 3927, 3928, 
3933, 3935, 3940, 3944, 3947 a 3953, 4042, 4043, 4096, 4100, 4101, 4106, 4107, 4150, 
4151, 4153, 4170, 4171, 4197, 4231, 4257, 4274, 4281, 4301, 4305 a 4324, 4332, 4338, 
4340, 4372, 4441, 4442, 4445, 4447, 4448, 4457 a 4460, 4464 a 4470, 4472, 4483, 4485, 
4487, 4489, 4494, 4497 a 4499, 4501, 4503, 4508, 4511, 4516, 4560, 4688, 4692, 4695, 
4697, 4700 a 4702, 4705, 4707, 4708, 4717, 4720, 4723, 4730, 4838, 4848, no valor total de  
€1.853.857,96.  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

XV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2005 - RATIFICAÇÃO 

N.º 1072/05 Presente a 15.ª modificação ao Orçamento, que se consubstancia na 15.ª 
alteração ao Orçamento da Despesa, de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL – 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

Analisados os documentos, a Câmara delibera por una nimidade ratificar o 
despacho da Sr.ª Presidente de 22 de Junho que auto riza 15ª alteração ao Orçamento 
para o presente ano de 2005, com inscrições/reforço s e diminuições/anulações no 
montante de €7.000,00 cada, tal como proposto, de a cordo com a alínea d) do n.º 2 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a lterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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Ponto número oito 
PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA – REQUERENTE – BERTA MARIA ALMEIDA DIAS 

N.º 1073/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 18 667, de 2004.06.16 da Sr.ª 
Berta Maria Almeida Dias, residente na Rua do Fogueteiro, n.º 6, Alhadas, 3080 Figueira da 
Foz, em que solicita à Câmara Municipal o pagamento das despesas no valor de €181,82 
com a substituição de um pneu da sua viatura que se rompeu e danificou quando, no dia 
2004.04.23, circulando no caminho municipal n.º 1038 – Rua da Bidoeira, no sentido 
Bidoeira→Guia,  ao desfazer uma curva à direita no seu sentido de marcha, para se desviar 
de um veículo pesado, entrou na berma que se encontrava com um desnivelamento de 
cerca de 13 cm relativamente à faixa de rodagem. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 11.CDIA/05, de 2005.06.19, cujo teor se dá aqui por 
inteiramente reproduzido (Anexo 1), a qual conclui pela proposta de indeferimento da 
pretensão da requerente, nos seguintes termos: 

a) o caminho municipal n.º 1038 está na posse do Município de Leiria, sujeito à 
sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias municipais; 

b) o Município de Leiria tem o dever, por um lado, de vigiar e fiscalizar de forma 
sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 
municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção e, por outro 
lado, de sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de 
modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar 
acidentes; 

c) uma vez que se apurou que o mau estado do pavimento se encontrava 
devidamente sinalizado, desde 2002.11.17, num perímetro de 5 kms, o que significa que o 
Município desenvolveu uma actividade diligente, satisfazendo o dever de boa administração 
que lhe é legalmente imposto, não se mostram cumpridos os requisitos da ilicitude e da 
culpa; 

d) mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os 
danos sofridos no veículo da requerente não são uma consequência normal, típica e 
provável da existência do desnível de cerca de 13 cm entre a berma e a faixa de rodagem. 

e) considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles 
para inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 
indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade  
concordar com a informação n.º 11.CDIA/05, de 2005. 06.19, prestada pela Divisão 
Administrativa, cujo teor se dá aqui por inteiramen te reproduzido, e manifestar a sua 
intenção de indeferir o pedido deduzido por Berta M aria Almeida Dias de 
ressarcimento dos danos causados no seu veículo, co m a matrícula 24-78-VX, no 
valor de €181,82 (cento e oitenta e um euros e oite nta e dois cêntimos), em virtude de 
embate, ocorrido em 2004.04.23, na berma da Rua da Bidoeira, que se encontrava com 
um desnivelamento de cerca de 13 cm relativamente à  faixa de rodagem. 
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Mais delibera notificar a requerente, nos termos do  disposto nos artigos 
100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrat ivo, para no prazo de 10 dias e 
querendo, se pronunciar por escrito sobre o project o de decisão final, informando-a 
ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado.  

** 

PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA - REQUERENTE  CRISTINA MARIA SANTOS SOUSA FERREIRA 

N.º 1074/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 18 822, de 2004.06.16 da Sr.ª 
Cristina Maria Santos Sousa Ferreira, residente na Praça Madre Teresa de Calcutá, n.º 79, 
5.º esquerdo, 2410.363 Leiria, em que solicita à Câmara Municipal o pagamento das 
despesas no valor de € 318,87 com a substituição do pneu e jante dianteira da sua viatura 
que foram destruídos quando, no dia 2004.04.23, circulando no caminho municipal n.º 1038 
– Rua da Bidoeira, no sentido Bidoeira→Guia, cujo pavimento se encontrava em mau 
estado, teve necessidade de se desviar para a direita ao cruzar-se com um veículo pesado 
que seguia em direcção oposta. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 12.CDIA/05, de 2005.06.20, cujo teor se dá aqui por 
inteiramente reproduzido (Anexo 2), a qual conclui pela proposta de indeferimento da 
pretensão da requerente, nos seguintes termos: 

a) o caminho municipal n.º 1038 está na posse do Município de Leiria, sujeito à 
sua vigilância e cuidado, fazendo parte da rede de vias municipais; 

b) o Município de Leiria tem o dever, por um lado, de vigiar e fiscalizar de forma 
sistemática, adequada e eficaz as condições em que se encontram as estradas e caminhos 
municipais, procedendo à respectiva reparação, conservação e manutenção e, por outro 
lado, de sinalizar os obstáculos temporários à circulação rodoviária nas vias municipais, de 
modo a permitir aos que por lá circulam tomar as precauções necessárias para evitar 
acidentes; 

c) uma vez que se apurou que o mau estado do pavimento se encontrava 
devidamente sinalizado, desde 2002.11.17, num perímetro de 5 kms, o que significa que o 
Município desenvolveu uma actividade diligente, satisfazendo o dever de boa administração 
que lhe é legalmente imposto, não se mostram cumpridos os requisitos da ilicitude e da 
culpa; 

d) mas também não se mostra verificado o nexo de causalidade, porquanto os 
danos sofridos no veículo da requerente não são uma consequência normal, típica e 
provável da existência do desnível de cerca de 13 cm entre a berma e a faixa de rodagem;  

e) considerando que os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual 
das autarquias locais são de verificação cumulativa, basta que não se cumpra um deles 
para inexistir a responsabilização do Município de Leiria e consequente obrigação de 
indemnização. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 12.CDIA/05, de 2005. 06.20, prestada pela Divisão 
Administrativa, cujo teor se dá aqui por inteiramen te reproduzido, e manifestar a sua 
intenção de indeferir o pedido deduzido por Cristin a Maria Santos Sousa Ferreira de 
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ressarcimento dos danos causados no seu veículo, co m a matrícula 24-78-VX, no 
valor de € 318,87  (trezentos e dezoito euros e oitenta e sete cêntimo s), em virtude de 
embate, ocorrido em 2004.04.23, na berma da Rua da Bidoeira, que se encontrava com 
um desnivelamento de cerca de 13 cm relativamente à  faixa de rodagem. 

Mais delibera notificar a requerente, nos termos do  disposto nos artigos 100.º 
e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, p ara no prazo de 10 dias e 
querendo, se pronunciar por escrito sobre o project o de decisão final, informando-a 
ainda das horas e local onde o processo poderá ser consultado.  

** 

FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA SERRA . PEDIDO DE AP OIO FINANCEIRO 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE UMA FAMÍLI A CARENCIADA 

N.º 1075/05 Presente as cartas datadas de Maio de 2004 e Fevereiro de 2005, com as 
Ent. 15830/04 e 4333/05 respectivamente, da Junta de Freguesia de Santa Catarina da 
Serra, nas quais solicita à Câmara Municipal apoio económico para obras na habitação de 
Adelina Reis Gago, com residência na Rua S. João de Deus, em Vale Tacão e tendo em 
conta a informação da Acção Social que a seguir se transcreve: 

 “Em visita domiciliária realizada em 22/06/2004 à casa de Adelina Reis Gago, 
confirma-se a situação descrita pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. 

 Efectivamente constata-se que a casa é de construção muito antiga e o estado de 
degradação em que se encontra, devido aos anos que possui, põe em causa a segurança 
da senhora que ali habita. O forro e o soalho estão completamente apodrecidos e as 
paredes têm muitas brechas e fendas. 

 Também não tem instalações sanitárias, apesar da casa ter água e electricidade. 

 Adelina Reis Gago, tem 65 anos, recebe a pensão mínima, no valor de €156,84. Não 
tem família com capacidade económica para a apoiar e o que mais desejava era ter um 
pequeno espaço, condigno e seguro para morar, mas os seus recursos são manifestamente 
insuficientes para fazer face à realização de quaisquer obras. 

 Assim, consideramos pertinente o pedido efectuado pelo Sr. Presidente da Junta, pois 
será a forma de resolver o problema habitacional de Adelina Reis Gago.”  

A Câmara analisou o assunto e tendo em consideração  que nos termos da 
alínea h) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99 , de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições no domínio da Acção Social, delibera por unanimidade e de 
acordo com a alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da L ei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei ro, transferir para a Junta de 
Freguesia de Santa Catarina da Serra €10.000 (dez m il euros), a pagar em duas 
tranches em Julho e Setembro. 

** 

SUBSÍDIOS – ACÇÃO SOCIAL  

N.º 1076/05 Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a entidades 
legalmente existentes no concelho: 



 

CMLeiria/ Acta n.º 24 de 2005.06.27 

0001162(22) 

 
Entidade 

 
Objecto 

 
Comparticipação 

Rubrica 
(Proposta n.º 

3763/05) 
Conferência de S. Vicente 
Paulo de Monte Redondo 

Apoio para recuperação 
de habitação de Cláudia 
Cristina Gaspar da 
Silva. 

 
€10.000 

(2 Tranches: Julho 
e Setembro) 

 
2005 I 122 – 
11/080701 

ADASCO – Associação 
de Desenvolvimento e 
Apoio Social da 
Freguesia do Coimbrão 

Apoio para 
equipamento mobiliário. 

 
€1.500 

 
2005 I 122 – 
11/080701 

Conferência de S. Vicente 
Paulo da Bajouca 

Apoio para reparação 
de habitação de 
Joaquim de Jesus 
Mota. 

 
€500 

 
2005 I 122 – 
11/080701 

Conferência de S. Vicente 
Paulo de Arrabal 

Apoio para obras em 
habitação de Benjamim 
António Lopes Penetra. 

 
€5.000 

 
2005 I 122 – 
11/080701 

A Câmara, depois de analisar o assunto, tendo em co nsideração que nos 
termos da alínea h) e do n.º 1 do artigo 13.º da Le i n.º 159/99, de 14 de Setembro, os 
municípios dispõem de atribuições no domínio da Acç ão Social, delibera por 
unanimidade atribuir de acordo com as alíneas a) ou  b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pel a Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, os apoios financeiros supra referidos às e ntidades constantes no respectivo 
mapa. 

** 

Ponto número nove 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LE IRIA – FIXAÇÃO DA 
DATA DE COBRANÇA DA TAXA DE SANEAMENTO 

N.º 1077/05 Presente o ofício dos serviços Municipalizados de Água e Saneamento que 
a seguir se transcreve: 

“Exma. Senhora: 

Levamos ao conhecimento de V. Exa. o teor da reunião do Conselho de 
Administração, realizada sua reunião de 20 de Junho do corrente: 

Presente uma informação de serviço prestada pela directora de departamento administrativo 
e corroborada pelo director delegado que a seguir se transcreve em parte: 

 “Como é do conhecimento de V. Exa. o Conselho de Administração em sua reunião 
de 20 de Setembro de 2004, deliberou por unanimidade o seguinte; 

1. - A Taxa de Conservação de Saneamento, será paga pelo proprietário ou usufrutuário do 
prédio ou do fogo, através dos meios de cobrança postos à disposição no momento, tendo 
por base o valor patrimonial do prédio ou do fogo, fixado no ano anterior ao do lançamento. 
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2. - O pagamento da Taxa de Conservação de Saneamento, do ano de 2004, será posta à 
cobrança na sua totalidade, em Novembro do mesmo ano, sendo dada a possibilidade, a 
quem o solicitar, de ser paga em duas prestações, sem qualquer acréscimo de custo, a 
primeira a cobrar em Novembro de 2004 e a segunda em Janeiro de 2005. 
 Também como é do conhecimento de V. Exa. com a aplicação do novo código do 
Imposto Municipal Sobre Imóveis, tanto no ano transacto, como no corrente ano, os 
ficheiros habitualmente fornecidos pelo INSTITUTO DE INFORMÁTICA do Ministério das 
Finanças, foram e estão a ser entregues com bastante atraso, o que origina 
consequentemente um atraso no trabalho que estes Serviços necessita de desenvolver, 
com os elementos fornecidos, por esta entidade.” 
 O Conselho de Administração, considerando: 

- que Assembleia Municipal em sessão de 30 de Setembro de 2004, aprovou a 
proposta, tal como foi apresentada pelos Serviços Municipalizados, através da Câmara 
Municipal de Leiria;  

- que no ano transacto a facturação e cobrança da Taxa de conservação de 
Saneamento correu dentro da normalidade. 

deliberou por unanimidade manter o ponto 1 e alterar o ponto dois aprovados pela 
Assembleia Municipal em sessão de 30 de Setembro de 2004, ficando com a seguinte 
redacção: 
1. - A Taxa de Conservação de Saneamento, será paga pelo proprietário ou usufrutuário do 
prédio ou do fogo, através dos meios de cobrança postos à disposição no momento, tendo 
por base o valor patrimonial do prédio ou do fogo, fixado no ano anterior ao do lançamento. 
2. - O pagamento da Taxa de Conservação de Saneamento, será posta à cobrança na sua 
totalidade, em Novembro de cada ano, sendo dada a possibilidade, a quem o solicitar, de 
ser paga em duas prestações, sem qualquer acréscimo de custo, a primeira a cobrar em 
Novembro e a segunda em Janeiro do ano seguinte. 
 Mais foi deliberado, por unanimidade, enviar o processo para a Câmara Municipal de 
Leiria, para apreciação e posterior aprovação por parte da Assembleia Municipal nos termos 
da alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5 A/2002, de 11 de Janeiro”. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade enviar o 
processo para apreciação e aprovação por parte da A ssembleia Municipal, nos 
termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5 A/2002, de 1 1 de Janeiro . 

A vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves esteve ausente da reunião durante a 
discussão e votação deste assunto. 

** 
Ponto número dez 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DA S DISCOTECAS E 
ESTABELECIMENTOS COM SALAS DE DANÇA 

N.º 1078/05 Pela Sr.ª Presidente foi proferido o Despacho que a seguir se transcreve: 

“ Nos próximos  dias 18 e 19 de Junho decorrerá no Estádio Municipal Dr. Magalhães 
Pessoa a Taça da Europa de Atletismo. 

 Sendo um acontecimento de grande relevo desportivo, atrairá à cidade de Leiria um 
grande número de visitantes. 
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 Procurando criar espaços lúdicos onde os visitantes possam ter acolhimento e 
diversão, e não havendo tempo útil para propor à Câmara Municipal a tomada de 
deliberação, no uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 3, do artigo 68, do Decreto-Lei 
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, autorizo, a título excepcional e nos termos do artigo 6.º, do Regulamento 
Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 
Prestação de Serviços, o prolongamento do horário de funcionamento em mais duas horas, 
na noite de 17 para 18 de Junho do corrente, das discotecas e estabelecimentos com salas 
de dança da cidade de Leiria, aquando da realização da Taça da Europa de Atletismo. 

 O presente Despacho fica sujeito a ratificação da Câmara Municipal  na próxima 
reunião. 

Em 2005/06/17 

A Presidente da Câmara  Municipal 
Isabel Damasceno Campos” 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o despa cho de 2005/06/17 da 
Sr.ª Presidente a autorizar o prolongamento do horá rio de funcionamento em mais 
duas horas, na noite de 17 para 18 de Junho do corr ente ano, das discotecas e 
estabelecimentos com salas de dança da cidade de Le iria. 

** 

SERVIÇOS DE METROLOGIA – RESTITUIÇÃO DE TAXA PAGA E M DUPLICADO 
(INT.7890/05) 

N.º 1079/05 Presente uma carta do Técnico de Metrologia  desta Câmara Municipal  a 
solicitar a devolução do valor de €89,99 (oitenta e nove euros e noventa e nove cêntimos), 
liquidado em duplicado através do documento de receita n.º 15007, de 2005-05-31, por ter  
sido contabilizado no mapa mensal do mês de Maio findo, quando essa receita já tinha sido 
cobrada pelos Documentos de receita n.ºs 14038, de 18/05/2005 e 14471, de 24/05/2005. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta o previsto no 
Orçamento do ano de 2005 classificação 06.02.03.01 (outras despesas 
correntes/restituições), delibera por unanimidade a utorizar a restituição ao Sr. 
Joaquim Manuel Agostinho dos Santos, Técnico Profis sional de 1.ª Classe dos 
Serviços de Metrologia, na importância de €89,99 (o itenta e nove euros e noventa e 
nove cêntimos), relativa à cobrança em duplicado da quele valor. 

** 

Ponto número onze 
CEDÊNCIA GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO  

N.º 1080/05 Presente o pedido de cedência gratuita do autocarro do Município de 37 
lugares apresentado pela Junta de Freguesia de Santa Eufémia – (ENTFE-3972/05), para o 
próximo dia 29 de Junho. 
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A Câmara delibera por unanimidade autorizar a cedên cia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 
acima referido. 

** 

Nesta altura, eram quinze horas e trinta minutos en trou o Senhor vereador 
Dr. Vítor Lourenço. 

PLANO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE LEIRIA – PIEF – 
(ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE ACADÉMICO DE LEIRIA) 

N.º 1081/05 Presente o ofício da Associação Académico de Leiria, com a ENTFE-4028/05 
relativamente ao programa PIEF, acompanhado de uma informação do seguinte teor: 

“Considerando que: 

1 – em 2002/08/26 a CML deliberou apoiar o Programa; 

2 – de acordo com aquela deliberação, o Município de Leiria comparticipa com 
as despesas para o transporte dos alunos bem como o pagamento das refeições; 

3 – no ano lectivo 2004/2005 regista-se um aumento considerável do número de  
alunos; 

4 – mantém-se a grande dispersão (alunos de diferentes freguesias do concelho) 
obrigado a vários circuitos; 

5 – para proporcionar o maior sucesso aos alunos a entidade gestora obriga-se a 
efectuar um acréscimo de viagens na tentativa de trazer todos os alunos para as 
respectivas actividades.” 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios  dispõem de atribuições do 
domínio da Educação e de acordo com a alínea l) do n.º 1 conjugada com a alínea d) 
do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de  Setembro, com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delib era por unanimidade autorizar a 
transferência da verba de €13.500,00 (treze mil e q uinhentos euros) para a Associação 
de Solidariedade Académico de Leiria para fazer fac e às despesas com o transporte 
dos alunos do PIEF referente ao ano lectivo 2004/20 05. 

** 

Ponto número doze 
PRAÇA VIVA 

N.º 1082/05 Retirado 

** 
Ponto número treze 
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XI INTERNACIONAL JÚNIOR DE LEIRIA – APOIO AO CENTRO  INTERNACIONAL DE 
TÉNIS DE LEIRIA 

N.º 1083/05 – Presente os ofícios n.º 14746 de 01/06/05, nº. 15440 e n.º15439 de 08/06/05, 
do Centro Internacional de Ténis de Leiria no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria um 
apoio para a realização do evento acima mencionado, a decorrer entre os dias 30/07/05 e 
06/08/05, sendo proposto pelo Sr. Vereador do Desporto a atribuição do seguinte apoio: 

- plantas para embelezar o espaço envolvente; 

- 300 t-shirts e outras lembranças; 

- pagamento de 50% da despesa relativa ao alojamento dos atletas até ao montante 
máximo de €4.490,00; 

- assegurar o transporte dos atletas, entre o local de alojamento do clube e vice-versa; 

- atribuição de um subsídio de €5.000,00. 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º159/99,  de 14 de Setembro, dispõe de 
atribuições dos tempos livres e desporto delibera p or unanimidade e de acordo com a 
alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º da supracitada Le i e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redac ção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, atribuir ao Centro Internacional de Ténis de Leiria um subsídio no valor 
de €5.000,00 (cinco mil euros). 

Mais delibera conceder o apoio material e logístico  acima mencionado e 
necessário ao normal desenvolvimento do Torneio, as sim como custear o pagamento 
de 50% da despesa relativa ao alojamento dos atleta s até ao montante máximo de 
€4.490,00 (quatro mil quatrocentos e noventa euros) , mediante a apresentação dos 
comprovativos de despesa e assegurar o transporte d os atletas entre o local de 
alojamento e o clube e vice-versa. 

** 

Nos termos do artigo 19.º do Código do Procedimento  Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, na redacção actual, a 
Câmara delibera por unanimidade analisar ainda os s eguintes assuntos:  

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA A CELEBRAR ENTRE O MUNI CÍPIO DE LEIRIA E 
A “INCUBADORA D. DINIS – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO  DO 
EMPREENDEDORISMO E NOVAS TECNOLOGIAS”. 

N.º 1084/05 Presente o processo relativo ao assunto em epígrafe. 

A Câmara, na sequência da deliberação tomada em 27 de Abril de 2005, que 
aprovou a minuta do contrato de promessa de compra e venda do Lote “C”, sito no 
Loteamento Zona de Equipamento da Quinta da Carvalh a, o qual foi assinado em 4 de 
Maio de 2005 e aqui se dá por reproduzido na íntegr a, e da deliberação tomada em 20 
de Junho de 2005, que vai titular o registo do refe rido loteamento na competente 
Conservatória do Registo Predial, delibera por unan imidade ao abrigo do disposto na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99 , de 18 de Setembro, vender à 
“Incubadora D. Dinis – Associação para a Promoção d o Empreendedorismo e Novas 
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Tecnologias” o lote “C”, sito no Loteamento Zona de  Equipamento da Quinta da 
Carvalha, com a área de 3.317,00m2, a confrontar do  Norte, do Sul e do Poente com 
arruamentos e do Nascente com Lote “D”, pelo preço de €127.420 (cento e vinte e 
sete mil quatrocentos e vinte euros), do qual já fo i pedido, com carácter de urgência, 
o respectivo registo predial.  

Mais delibera conferir poderes à Senhora Presidente  para outorga da 
escritura pública.  

Delibera, ainda, remeter o processo aos Serviços de  Património para que, 
com carácter de urgência, estes desencadeiem os mec anismos tendentes à 
celebração da referida escritura pública de compra e venda.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

VOTO DE PESAR 

N.º 1085/05 Pelo Sr. Vereador Dr. Daniel Pereira foi apresentada uma proposta no sentido 
de ser concedido um voto de profundo pesar à esposa, filha e familiares mais próximos do 
jogador de futebol da União Desportiva de Leiria, Hugo Cunha, falecido no passado dia 25 
de Junho. 
“Hugo Filipe Silva Cunha nasceu no Barreiro a 18 de Fevereiro de 1977. 
Do seu currículo desportivo destacam-se as seis épocas consecutivas a jogar pelo escalão 
maior do futebol português, a Super Liga, onde somou 125 jogos e 8 golos. 
Iniciou a sua prática desportiva em 1996, nas escolas de formação do Barreirense. Na 
época 99/00 ingressou no Campomaiorense e de 2000 a 2004 representou o Vitória de 
Guimarães.  
Esta época vestiu as cores da cidade de Leiria em representação da União Desportiva de 
Leiria, clube que iria representar por mais uma época.” 
 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimi dade expressar um voto 
de profundo pesar. 

** 

CIRCUITO DE TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS DE PASSAGE IROS EM LEIRIA - 
CONCURSO DE IDEIAS PARA O NOME E IMAGEM GRÁFICA DO CIRCUITO  

N.º 1086/05 Presente a Acta referente à pré-selecção das propostas apresentadas no 
âmbito do concurso de ideias para o nome e imagem gráfica do circuito de transportes 
públicos urbanos de passageiros em Leiria. 

Em função dos critérios previstos no ponto 7.1. do Regulamento do Concurso 
(características de inovação e originalidade, valor funcional, valor estético e exequibilidade), foram 
pré-seleccionados os seguintes concorrentes: 
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1) quanto ao nome para o circuito: 

Concorrente n.º 4 – “Criator”: Via do Lis; 

Concorrente n.º 8 – “Olhómetro”: Mobus; 

Concorrente n.º 27 -  Anónimo: Urbi; 

Concorrente n.º 39 – “Xana e Grujoca”: Mobilis; 

Concorrente n.º 70 – “RedHead”: Via Leiria; 

Concorrente n.º 71 – “Gato Preto Gato Branco”: Mobilis. 

2) quanto à proposta gráfica para elemento de decor ação das viaturas: 

Concorrente n.º 4 – “Criator”; 

Concorrente n.º 17 – “Opethmind”; 

Concorrente n.º 27 -  Anónimo; 

Concorrente n.º 70 – “RedHead”; 

Concorrente n.º 71 – “Gato Preto Gato Branco”. 

A Câmara avaliou os trabalhos pré-seleccionados e d eliberou por unanimidade 
classificar em primeiro lugar, ex-aequo, as propostas dos concorrentes n.º 39, “Xana 
e Grujoca” e n.º 71,  “Gato Branco Gato Preto”, sel eccionando assim para o circuito o 
nome de “ Mobilis”. 

Mais deliberou não seleccionar qualquer proposta gr áfica para representar o 
nome do circuito ou para elemento de decoração das viaturas, nem atribuir o prémio 
monetário no valor de € 750, ao abrigo do disposto no ponto 7.4. do Regulamento do 
Concurso . 

** 
ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis 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 27 de Junho de 2005. 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 


