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EDITAL N.º 141 /2022 

 
----- Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe 

é conferida pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do mesmo diploma legal, torna público que a Câmara Municipal 

de Leiria, em sua reunião de 19 de abril de 2022, foi determinado, do decorrer do procedimento da Hasta Pública 

n.º01/2021, a adjudicação definitiva do direito ao arrendamento, para fins não habitacionais, do espaço destinado a 

Restaurante/Café/Snack-bar, sito no Complexo das Piscinas Municipais de Leiria, da União das Freguesias de Leiria, 

Pousos, Barreira e Cortes, ao Sr. André Filipe Pinto Campos, reproduzindo de seguida o teor da respetiva deliberação. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Hasta pública n.º 01/2021- Caducidade de adjudicação definitiva do direito ao arrendamento do espaço destinado a 

Restaurante/Café/Snack-bar, sito no Complexo das Piscinas Municipais de Leiria, ao segundo licitante e adjudicação 

definitiva, do mesmo espaço, ao Sr. André Filipe Pinto Campos. 

Deliberação | Considerando que:   

i. Decorreu o ato de Hasta Pública n.º 01/2021, em 17/06/2021, para a adjudicação do direito ao arrendamento 

para fins não habitacionais, do espaço destinado a Restaurante/Café/Snack-bar, sito no Complexo das Piscinas 

Municipais de Leiria, da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

não renovável; 

ii. Por deliberação tomada pela Câmara Municipal, na sua reunião de 06/07/2021, foi adjudicado definitivamente o 

direito ao arrendamento ao primeiro licitante, após notificação renunciou ao direito ao arrendamento; 

iii. Na Reunião de Câmara de 14/09/2021, ao abrigo do estipulado na alínea a), do n.º 1, da Cláusula 19.ª do 

Regulamento, foi declarada a caducidade da adjudicação a título do direito ao arrendamento do espaço. Na 

mesma, foi adjudicada definitivamente o direito ao arrendamento ao segundo licitante, que ofereceu o lanço 

imediatamente inferior, no uso da competência prevista no n.º 4, da cláusula 19.ª do Regulamento; 

iv. Foi notificado o segundo licitante, vindo este a renunciar por escrito ao direito ao arrendamento, ao abrigo do 

n.º 1, da Cláusula 15.ª do Regulamento; 

v. No seguimento, tentou-se estabelecer contato com o terceiro licitante, que ofereceu o lanço imediatamente 

inferior, o Sr. André Filipe Pinto Campos, através do número de telemóvel por este disponibilizado em sede de 

Hasta Pública, sendo retribuída a mensagem de número não atribuído. 

vi. Uma vez que não foi disponibilizada nenhuma morada nem qualquer outro tipo de contato direto, deverá ser a 

notificação da decisão de adjudicação definitiva efetuada por Edital, de acordo com a alínea d) do n.º 1, do 

artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, devendo o Edital conter na integra o texto da 

deliberação tomada pela Câmara Municipal, bem como a identificação do procedimento. 

Assim, propõe-se o seguinte: 

a) Que seja declarada a caducidade de atribuição a título definitivo do direito ao arrendamento, para fins não 

habitacionais, do espaço destinado a Restaurante/Café/Snack-bar, sito no Complexo de Piscinas Municipais de 

Leiria, ao segundo licitante, de acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, da Cláusula 19.ª, do 

Regulamento da Hasta Pública n.º 01/2021; 

b) Que o segundo licitante seja notificado, por carta registada com aviso de receção, da decisão de declaração de 

caducidade de atribuição a título definitivo do direito ao arrendamento, para fins não habitacionais, do espaço 

destinado a Restaurante/Café/Snack-bar, sito no Complexo de Piscinas Municipais de Leiria; 

c) No uso da competência prevista no ponto 4, da Cláusula 19.ª do Regulamento da Hasta Pública n.º01/2021, 

propor à Câmara Municipal, enquanto órgão com competência para contratar, a adjudicação definitiva do direito 

de arrendamento, para fins não habitacionais, do espaço destinado a Restaurante/Café/Snack-bar no Complexo 

das Piscinas Municipais de Leiria, com a área de 109m², ao Sr. André Filipe Pinto Campos, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, não renovável, por ser o terceiro licitante que apresentou a proposta com o valor mais elevado 

para o espaço; 
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d) Que se proceda à notificação do Sr. André Filipe Pinto Campos, de decisão de adjudicação definitiva ao 

adjudicatário e dar publicidade à presente deliberação, na Internet, no sítio institucional do Município de Leiria, 

conforme disposto no n.º 2 da Cláusula 16.ª do Regulamento da Hasta Pública n.º 01/2021; 

e) Que se notifique o adjudicatário para apresentar os documentos de idoneidade, nos termos da Cláusula 18.ª do 

Regulamento da Hasta Pública n.º 01/2021, bem como no prazo de 10 (dez) dias úteis proceder ao pagamento 

do valor da primeira prestação; 

f) Que se considere válida a minuta do contrato aprovada pela deliberação n.º 577/21, de 06 de julho de 2021. 

A Câmara Municipal, depois de analisar a ata apresentada pela Comissão da Hasta Pública, deliberou por 

unanimidade:  

1) Declarar a caducidade da atribuição a título definitivo do direito ao arrendamento, para fins não habitacionais, 

do espaço destinado a Restaurante/Café/Snack-bar, sito no Complexo de Piscinas Municipais de Leiria ao 

segundo licitante, de acordo com o estipulado na alínea a), do n.º 1, da Cláusula 19.ª, do Regulamento da 

Hasta Pública n.º 01/2021.  

2) Que o segundo licitante seja notificado, por carta registada com aviso de receção, da decisão de declaração de 

caducidade de atribuição a título definitivo do direito ao arrendamento, para fins não habitacionais, do espaço 

destinado a Restaurante/Café/Snack-bar, sito no Complexo de Piscinas Municipais de Leiria; 

3) No uso da competência prevista no n.º 4 da Cláusula 19.ª do Regulamento da Hasta Pública n.º 01/2021, 

adjudicar definitivamente o direito ao arrendamento, para fins não habitacionais, do espaço destinado a 

Restaurante/Café/ Snack-Bar sito no Complexo das Piscinas Municipais de Leiria, com a área de 109m², ao Sr. 

André Filipe Pinto Campos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, não renovável, por ser o terceiro licitante que 

apresentou a proposta com o valor mais elevado para o espaço; 

4) Proceder à notificação do Sr. André Filipe Pinto Campos, de decisão de adjudicação definitiva ao adjudicatário e 

dar publicidade à presente deliberação, na Internet, no sítio institucional do Município de Leiria, conforme 

disposto no n.º 2 da Cláusula 16.ª do Regulamento da Hasta Pública n.º 01/2021; 

5) Notificar o adjudicatário para apresentar os documentos de idoneidade, nos termos da Cláusula 18.ª do 

Regulamento da Hasta Pública n.º 01/2021, bem como no prazo de 10 (dez) dias úteis proceder ao pagamento 

do valor da primeira prestação; 

6) Considerar válida a minuta do contrato aprovada pela deliberação n.º 577/21, de 06 de julho de 2021. 

 

----- Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser publicitado no sito institucional do Município de Leiria na 

internet, em www.cm-leiria.pt, no Balcão do Empreendedor, bem como afixado nos lugares de estilo. ------------------- 

 

Leiria, 12 de julho de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

 

 

 

 

Gonçalo Lopes 
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