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Acta n.º 32 
Aos vinte e sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quatro, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, sito no Largo da República desta cidade, reuniu a Câmara 
Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Excelentíssimos Senhores: 

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES:  DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

  DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 

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

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Obras Particulares, o Eng.º 
António Carlos Batista da Costa, para apresentação dos processos de obras particulares, 
por parte do Departamento de Urbanismo, o Arq.º Adaíl Silva, para apresentação dos 
processos de loteamentos e por parte do Departamento de Obras Municipais, o Eng.º 
Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

Presente as Actas das Reuniões de treze e vinte de Setembro cuja leitura foi 
dispensada por terem sido previamente distribuídas, tendo a Câmara, por unanimidade, 
aprovado as suas redacções finais. 

** 
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ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

581/00  VISUAL CLINIC - ARTE ESTÉTICA, LDª. 

 255/01 GRELHADOS DO LIS, LDª. 

 790/03 ANTÓNIO CARREIRA BENTO E OUTRO 

 791/03 ANTÓNIO CARREIRA BENTO E OUTRO 

 453/04 HENRIQUE & GAMEIRO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª. 

 454/04 HENRIQUE & GAMEIRO - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª. 

 517/04 PEDRO MIGUEL SANTOS SAL MONTEIRO 

 614/04 GUMERZINDO DA CONCEIÇÃO FRANCISCO 

 695/04 ANTÓNIO DE JESUS FONSECA 

PONTO NÚMERO DOIS 

ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTO: 

LOT. 19/92 CIMPOR 

LOT. 3793/74 ÁLVARO FERREIRA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

 ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS: 

T – 12/2003 AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO TELHEIRO – EDIFÍCIO “A” E 
“B” E ARRANJOS EXTERIORES” -  APROVAÇÃO DE MINUTA DE 
CONTRATO 

T – 06/2004 REMODELAÇÃO DO MERCADO DO PEDROGÃO – COIMBRÃO -  
 ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

- REDE DE BAIXA TENSÃO EM VALINHOS – CORTES -  PAGAMENTO À 
EDP DA IMPORTÂNCIA DE €1.638,25 + IVA. (ENT. 19480/04) 

PONTO NÚMERO QUATRO 

-  PROTOCOLO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA E O MUNICÍPIO DE 
LEIRIA NO ÂMBITO DO PRÉMIO KORRODI 

PONTO NÚMERO CINCO 

-  RESUMO DE TESOURARIA 

-  PAGAMENTOS 
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-  XXV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 
RATIFICAÇÃO 

PONTO NÚMERO SEIS 

-  REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E 
RESPECTIVO ORGANOGRAMA E QUADRO DE PESSOAL 

-  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 
MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

-  MINUTA DE PROTOCOLO RELATIVO À FUTURA CEDÊNCIA DO DIREITO DE 
PROPRIEDADE SOBRE UMA PARCELA DE TERRENO SITA NO CASAL DE 
SANTO ANTÓNIO 

-  AQUISIÇÃO DE LIVROS DE AUTOR LOCAL 

PONTO NÚMERO SETE 

-  ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 25142/04) 

-  RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO (ENT. 25787/04) 

PONTO NÚMERO OITO 

-  RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1179/04 

- COLÉGIO CONCILIAR DE MARIA IMACULADA - PEDIDO DE CEDÊNCIA 
GRATUITA DO AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA 

-  JARDIM DE INFÂNCIA DO GROU – DESPESAS CORRENTES COM OCUPAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES CEDIDAS 

PONTO NÚMERO NOVE 

- DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A ESCOLA 1º CEB DE 
MONTE REAL N.º 1 PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMOR 

PONTO NÚMERO DEZ 

-  CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

-  PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL NO CAMPEONATO 
NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO DE FUTEBOL FEMININO - APOIO PARA A 1.ª FASE 

PONTO NÚMERO ONZE 

- ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA 

- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR REGRESSO AO POSTO DE TRABALHO DE 
FUNCIONÁRIO NA JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA 
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PONTO NÚMERO DOZE 

-  REGULAMENTO DA HASTA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DO DIREITO DE 
USO PRIVATIVO DE DOIS EDIFÍCIOS, SITOS NO PARQUE DESPORTIVO, 
FREGUESIA E CONCELHO DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO TREZE 

-  ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO EM MARINHEIROS – FREGUESIA DOS 
MARRAZES 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- SUBSÍDIO - ORFEÃO DE LEIRIA - FESTIVAL DE MÚSICA 

** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

N.º 1336/04 A Sr.ª Presidente propôs que não se realizasse a reunião ordinária da 
próxima semana  4 a 8 de Outubro dado o Feriado Nacional do próximo dia 5. 

A Câmara delibera por unanimidade concordar com a p roposta e não 
realizar a reunião no próximo dia 4 de Outubro. 

Mais delibera que, nos termos e para os efeitos con stantes do art.º 91.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redac ção dada pela Lei n.º 5-A/02 de 11 
de Janeiro, seja dada a publicidade devida. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 1337/04 PROCº N.º 581/00 - (fl. - 417) 

De VISUAL CLINIC - ARTE ESTETICA, LDA., com sede na Avenida Marquês 
de Pombal,  Edificio Avenida – n.º 8A – Loja C, freguesia de Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para legalização da 
alteração de um espaço comercial, situado no local acima referido, para instalação de um 
instituto de beleza. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização da alteração do estabel ecimento acima referido e autorizar 
o respectivo licenciamento.  

** 
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N.º 1338/04 PROCº N.º 255/01 - (fl. - 415) 

De GRELHADOS DO LIZ, LDª., com sede na Rotunda da Almuinha Grande, n.º 
780, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística 
que consta do pedido de licença para legalização da alteração de um estabelecimento de 
restauração e bebidas, situado no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura da legalização da alteração do estabel ecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

2.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 6 meses. 

** 

N.º 1339/04 PROCº N.º 790/03 - (fl. - 44) 

De ANTÓNIO CARREIRA BENTO E OUTRO, residente em Cumeira, freguesia 
de Barreira, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do 
pedido de licença para construção de um edifício de habitação e comércio, com demolição 
das construções existentes, a levar a efeito em Quinta de Cima – Gândara dos Olivais, 
freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 22/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um edifício 
numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais 
de Média Densidade. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que: 

1.º o pedido interfere com a rede viária proposta para a Rua 25 de Abril, de 
acordo com as indicações do Departamento de Obras Municipais (rotunda do lado Norte) – 
(do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente do estudo em anexo); 

2.º a curva de concordância no cruzamento dos dois arruamentos do lado 
Poente e Sul (Rua da Quinta de Cima e Rua 25 de Abril), não poderá ser inferior a 6,00m; 

3.º a largura de passeios na envolvente do edifício junto aos arruamentos 
deverá ser de 1.80m, e a largura dos lugares de estacionamento de 2.00m, de acordo com 
o parecer do DOM. (do qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 

4.º o afastamento da construção ao eixo dos arruamentos envolventes (Rua 25 
de Abril e Rua da Quinta de Cima) não deverá ser inferior a 8,00m, nos termos do disposto 
no art.º 26.º do Regulamento do PDM; 
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5.º a volumetria é excessiva face às construções existentes na envolvente, 
devendo a altura da cobertura reduzir-se ao mínimo indispensável, considerando-se de 
aceitar o aproveitamento do desvão da referida cobertura (quando exista) para arrumos; 

5.1 mais se refere que não se considera de aceitar a existência de vãos ao nível 
da mesma, podendo no entanto prever-se clarabóias na cobertura; 

6.º o projecto não cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º 64/90 de 21 de 
Fevereiro (segurança contra incêndios), no que se refere a: 

6.1 n.º 2 do art.º 31.º, relativamente ao fogo do lado Norte no piso 2; 

6.2 n.º4 do art.º 32, garantindo o acesso directo à cobertura (do lado dos 
arruamentos); 

7.º não esclarece quanto à totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 
66/95, de 8 de Abril, relativamente à segurança contra incêndios nos espaços de 
estacionamento na cave, nomeadamente no que se refere a: 

7.1-Capítulo III (elementos de construção); 

7.2 Capítulo IV, art.ºs 16.º a 18.º (relativamente ao controlo de fumo nas 
escadas e câmaras corta fogo e controlo de poluição de ar na câmara corta fogo); 

7.3 o proposto não cumpre com o disposto no n.º 1 do art.º 15.º e art.º 19.º, 
devendo prever porta corta fogo no rés do chão junto ao acesso do piso de estacionamento. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1, n.º 4 e n.º 5 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera por unanimidade notificar o  requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

** 

N.º 1340/04 PROCº N.º 791/03 - (fl. - 38) 

De ANTÓNIO CARREIRA BENTO E OUTRO, residente em Cumeira, freguesia 
de Barreira, referente ao projecto de arquitectura da operação urbanística que consta do 
pedido de licença para construção de um edifício de habitação, a levar a efeito em Quinta 
de Cima – Gândara dos Olivais, freguesia de Marrazes. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 22/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 
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“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um edifício 
numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais 
de Média Densidade. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que: 

1.º a volumetria da edificação proposta é excessiva face às construções 
existentes na envolvente, não devendo ultrapassar dois pisos acima do solo e a altura da 
cobertura reduzir-se ao mínimo indispensável, considerando-se de aceitar o aproveitamento 
do desvão da referida cobertura (quando exista) para arrumos; 

1.1 mais se refere que não se considera de aceitar a existência de vãos ao nível 
da mesma, podendo no entanto prever-se clarabóias na cobertura; 

2.º o afastamento da construção ao eixo do arruamento (Rua da Quinta de 
Cima) não deverá ser inferior a 8,00m, nos termos do disposto no art.º 26.º do Regulamento 
do PDM; 

3.º a largura do passeio na envolvente do edifício junto ao arruamento deverá 
ser de 1.80m, e a largura dos lugares de estacionamento de 2.00m, de acordo com o 
parecer do Departamento de Obras Municipais (do qual deverá ser dado conhecimento ao 
requerente); 

4.º o projecto não cumpre com o disposto no n.º4 do art.º 32 do Decreto-Lei 
n.º 64/90 de 21 de Fevereiro (segurança contra incêndios), devendo garantir o acesso 
directo à cobertura; 

5.º não esclarece quanto à totalidade dos aspectos previstos no Decreto-Lei n.º 
66/95, de 8 de Abril, relativamente à segurança contra incêndios nos espaços de 
estacionamento na cave, nomeadamente no que se refere a: 

5.1-Capítulo III (elementos de construção); 

5.2 Capítulo IV, art.ºs 16.º a 18.º (relativamente ao controlo de fumo na escada 
e câmara corta fogo e controlo de poluição de ar na câmara corta fogo); 

6.º não prevê plataforma de nível na rampa de saída do parque de 
estacionamento da cave junto ao arruamento, a fim de garantir a saída de veículos do 
mesmo para a via, em condições de segurança. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto no n.º 1, n.º 4 e n.º 5 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera por unanimidade notificar o  requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

** 
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N.º 1341/04 PROCº N.º 453/04 - (fl. -74 ) 

Retirado para melhor análise 

** 

N.º 1342/04 PROCº N.º 454/04 - (fl. -74 ) 

Retirado para melhor análise 

** 

N.º 1343/04 PROCº N.º 517/04 - (fl. - 44) 

De PEDRO MIGUEL SANTOS SAL MONTEIRO, residente na Rua de S. 
Francisco, n.º 26 – 3.º d.º. freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura da 
operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de um edifício de 
habitação e comércio com demolição do existente, a levar a efeito na Rua de S. Francisco, 
n.º 10, freguesia de Leiria. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 22/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do projecto de arquitectura referente às obras de construção de um 
edifício numa zona definida no Plano Director Municipal como Área Consolidada da Cidade 
de Leiria. 

O local insere-se ainda na Zona de Intervenção do Programa Polis.  

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que: 

1.º a volumetria proposta para o Beco de S. Francisco considera-se excessiva 
tendo em conta a largura do arruamento, sendo de aceitar a edificação com altura igual à 
construção actualmente existente, podendo eventualmente considerar-se uma solução no 
gaveto para a Rua de S. Francisco que garanta o cumprimento do disposto no § 2 do art.º 
59.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas; 

2.º o projecto não cumpre com o disposto no RGEU, nomeadamente no que se 
refere a: 

2.1 art.ºs 66.º, 69.º e 71º, devendo os compartimentos de sala e cozinha ser 
independentes entre si, devendo ainda prever vãos de iluminação para o compartimento da 
cozinha; 

2.2 art.º 50.º, devendo prever a instalação de dois elevadores; 

3.º não se considera de aceitar a existência de espaço de garagem (cave) sob 
o espaço previsto para alargamento do Beco de S. Francisco; 

4.º não esclarece quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos previstos  
no Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, no que se refere a: 

4.1 n.º 2 do art.º 13º, relativamente à distância a percorrer entre a totalidade dos 
compartimentos da habitação e a porta de saída do mesmo; 
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4.2 n.º 2 do art.º 28.º (parede guarda fogo na cobertura); 

4.3 art.º 35.º (ventilação permanente dos caminhos de evacuação); 

4.4 n.º 4 do art.º 38.º (relativamente à guarda de protecção em toda a periferia 
da cobertura); 

5.º não esclarece quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos previstos 
no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente à segurança contra incêndios nos 
espaços de estacionamento na cave, nomeadamente no que se refere a: 

5.1 Capítulo III (elementos de construção); 

5.2 Capítulo IV, art.ºs 16º a 20.º (relativamente ao controlo de fumo nas 
escadas e câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmara corta fogo, saída para 
o exterior do parque e sinalização de segurança); 

5.3 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de ar e fumo nos pisos); 

5.4 Capítulo IX, n.º 1 do art.º 33.º (extintores e caixas de areia); 

5.5 Capítulo XII (drenagem de águas residuais); 

6.º não prevê sala de condomínio devendo esta integrar-se na construção 
existente, podendo instalar-se no vão da cobertura quando exista; 

7.º na certidão da Conservatória deverá constar a indicação dos actuais 
titulares da propriedade, devendo o pedido ser requerido pela totalidade dos mesmos; 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera por unanimidade notificar o  requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

Mais delibera dar conhecimento ao requerente do par ecer emitido pelo 
Gabinete de Reabilitação Urbana. 

Delibera ainda informar que, caso apresente element os por forma a 
rectificar os aspectos acima indicado, o processo c arecerá ainda de parecer da 
Sociedade Leiria Polis e FAP – Força Aérea Portugue sa.  

** 

N.º 1344/04 PROCº N.º 614/04 - (fl. - 280) 

De GUMERZINDO DA CONCEIÇÃO FRANCISCO, residente na Rua dos 
Carvalhos, n.º 10 – Outeiro da Ranha – Vermoil - Pombal, referente ao projecto de 
arquitectura da operação urbanística que consta do pedido de licença para alteração e 
ampliação de um edifício habitacional, situado no Lote 45 – Praia do Pedrógão, freguesia de 
Coimbrão. 
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Sobre este assunto foi presente a informação prestada em 22/09/04, pelo 
Departamento de Obras Particulares do seguinte teor: 

“Trata-se do projecto referente às alterações a um edifício existente na Praia do 
Pedrogão, e em área definida no Plano Director Municipal como áreas Residenciais ou 
Habitacionais. 

Verifica-se que o local se encontra abrangido pelos estudos do Plano de 
Urbanização da Praia do Pedrógão aprovado em Assembleia Municipal de 28/02/02, 
alterado posteriormente por deliberação de Câmara de 12/08/02. 

De acordo com o previsto no referido plano, o local encontra-se definido como 
Faixa Marginal – Tipo 2 (FM 2), e face ao previsto no art.º 12.º as construções não poderão 
exceder três pisos. 

Analisado o pedido ao abrigo do disposto no art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 
verifica-se que: 

1.º o proposto não se enquadra nos condicionalismos acima indicados 
relativamente ao plano de urbanização, dado que se prevê a ampliação do edifício existente 
para quatro pisos; 

2.º o projecto apresentado não cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente a: 

2.1 n.º 4 do art.º 32.º (escada de acesso à cobertura); 

2.2 art.º 35.º (ventilação permanente dos caminhos de evacuação); 

3.º não esclarece quanto ao cumprimento da totalidade dos aspectos previstos 
no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, relativamente à segurança contra incêndios nos 
espaços de estacionamento na cave; 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
177/2001, de 4 de Junho”. 

A Câmara, concordando com aquela informação e respe ctiva proposta de 
indeferimento, delibera por unanimidade notificar o  requerente nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código de Procedimento Adm inistrativo, para no prazo de 30 
dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de indeferimento da sua pretensão. 

** 

N.º 1345/04 PROCº N.º 695/04 - (fl. - 60) 

De ANTÓNIO DE JESUS FONSECA, residente na Rua da Bela Vista, n.º 70 – 
S. Romão – Casais dos Matos, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura 
da operação urbanística que consta do pedido de licença para construção de um edifício 
habitacional e muro de vedação com demolição das construções existentes, a levar a efeito 
em Casal das Lavegadas, freguesia de Parceiros. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22/09/04, e face ao disposto no 
art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Deze mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, delibera por  unanimidade aprovar o projecto de 
arquitectura do edifício habitacional e muro acima referidos e autorizar a demolição 
das construções existentes, condicionado ao seguint e: 

1.º eliminar no piso da cobertura os vãos previstos  para as zonas de 
arrumos e reduzir ao mínimo indispensável os previs tos para as zonas de circulação; 

2.º reduzir a altura da cobertura e volumetrias pro postas ao nível da 
mesma ao mínimo indispensável; 

3.º reformular o projecto por forma a cumprir com o  disposto no art.º 73.º 
do Regulamento Geral das Edificações Urbanas relati vamente às janelas, não 
devendo existir qualquer obstáculo à iluminação, a uma distância inferior a 2,00m do 
eixo; 

4.º os arrumos no vão da cobertura não poderão ser considerados fracção 
autónoma, nem utilizados para fins habitacionais; 

5.º reformular o projecto de modo a cumprir com o d isposto no Decreto-
Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro (segurança contra  incêndios), no que se refere: 

5.1 a largura entre o beirado e a platibanda sendo caminho de evacuação, 
deve permitir a circulação de pessoas; 

5.2 garantir o cumprimento do disposto nos art.ºs 2 2.º e 47.º (relativamente 
à disponibilidade de água e meios de extinção de in cêndios); 

5.3 garantir a ventilação permanente dos caminhos d e evacuação de 
acordo com o disposto no art.º 35.º, devendo indica r as entradas e saídas de ar em 
planta e alçados; 

6.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 66/95, de 8 de 
Abril, relativamente à segurança contra incêndios n os espaços de estacionamento na 
cave, nomeadamente no que se refere a: 

6.1 Capítulo IV, art.ºs 16.º a 20.º (relativamente ao controlo de fumo nas 
escadas e câmaras corta fogo, controlo de poluição de ar nas câmaras corta fogo); 

6.2 Capítulo V (iluminação eléctrica) – cumprir em obra; 

6.3 Capítulos VII e VIII (controlo da poluição de a r e fumo nos pisos); 

6.4 Capítulo XI (condutas e ductos) – cumprir em ob ra; 

6.5 Capítulo XII (drenagem de águas residuais) – cu mprir em obra;  

7.º garantir a acessibilidade da zona de estacionam ento público (lado Sul) 
ao logradouro  -  pátio interior do edifício com 2, 00m de largura; 

8.º prever o alargamento do arruamento do lado Sul,  Rua da Mata, de 
modo a garantir que o mesmo disponha de uma largura  de 6,50m; 

8.1 prever a localização de recipientes de recolha de resíduos sólidos 
urbanos (RSU), de acordo com as indicações da Divis ão de Ambiente e Serviços 
Urbanos, no referido arruamento; 
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9.º apresentar projectos de especialidade bem como as rectificações 
acima indicadas no prazo de seis meses, incluindo: 

9.1 projecto de drenagem de águas pluviais relativo  aos espaços a ceder 
ao domínio público bem como áreas envolventes do ed ifício, devendo prever a 
construção de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio 
receptor adequado, com indicação da respectiva secç ão de vazão e caudais de ponta 
do empreendimento, de acordo com o disposto no art. º 194.º do Decreto 
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto. 

10.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará de Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €4.000,00  a fim de garantir a reposição de 
infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a s er deterioradas com a construção 
e, de acordo com o estabelecido no art.º 64.º do Re gulamento Municipal de Obras 
Particulares, na qual deve constar a seguinte cláus ula: “a garantia apresentada não 
cessará em caso algum, sem autorização expressa da Câmara Municipal.” 

11.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto- Lei n.º 379/97, de 27 de 
Dezembro, relativamente ao campo de jogos previsto;  

12.º previamente à emissão da autorização de utiliz ação deverá executar as 
infra-estruturas no arruamento do lado Sul (alargam ento da via de acordo com o 
indicado no ponto n.º 8, estacionamento e passeio, com materiais semelhantes aos 
existentes na zona), de acordo com o indicado na pl anta de implantação, devendo os 
trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscal ização de Obras Municipais 
(DOM). 

13º prever a cedência ao domínio público do espaço acima indicado 
(destinado a alargamento da via, estacionamento e p asseio), devendo apresentar 
certidão da Conservatória rectificada em relação ao  mesmo, previamente à emissão 
da autorização de utilização. 

** 

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 DOIS 

N.º 1346/04 PROC.º LOT. N.º 19/92 - (fl. 369) 

De CMP – Cimentos Maceira e Pataias S.A com sede Maceira Liz, freguesia 
de Maceira, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção provisória das obras 
de infra-estruturas e a redução da respectiva garantia bancária, referente ao loteamento sito 
em Maceira Liz, freguesia de Maceira. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais poderá 
ser efectuada a recepção provisória das infra-estruturas da rede viária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 20.09.04 deli bera por unanimidade autorizar a 
recepção provisória das infra-estruturas do loteame nto e a redução da garantia 
bancária n.º 02-0411031 para 10% do seu valor inici al, emitida pelo Banco Português 
do Atlântico , que ficará cativa até à recepção definitiva das inf ra-estruturas que a 
mesma cauciona, devendo para o efeito ser elaborado  o respectivo auto de recepção. 

** 

N.º 1347/04 PROC.º LOT. N.º 3793/74 - (fl.1120) 

De Álvaro Ferreira, acompanhado de um requerimento de MANUEL DA 
MOTA residente em Rua Prof. Carlos Alberto Mota Pinto n.º 25 em Pombal a solicitar uma 
alteração à configuração do lote 44 não se alterando significativamente o espaço público 
envolvente, referente ao loteamento sito em Quinta do Alçada – Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pela Divisão de Urbanismo em 22/09/2004 de libera por unanimidade aprovar 
a alteração requerida. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

T – 12/2003 - AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO TE LHEIRO – EDIFÍCIO “A” E 
“B” E ARRANJOS EXTERIORES” - APROVAÇÃO DE MINUTA DE  CONTRATO. 

N.º 1348/04 Nos termos do artº 116 do Decreto-Lei nº 59/99 de 2 de Março, foi presente 
para aprovação a minuta de contrato da empreitada supra, a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Leiria e a firma QUIMLENA, CONSTRUÇÕES, LDª.. 

A Câmara tomou conhecimento e por unanimidade delib era: 

1 - Aprovar a minuta de contrato para a adjudicação  da empreitada supra 
referida; 

2 - Autorizar a celebração do respectivo contrato 

** 
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T – 06/2004 REMODELAÇÃO DO MERCADO DO PEDRÓGÃO – CO IMBRÃO -  
ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E DE ANÁLISE DE PROPO STAS 

N.º 1349/04  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 os onze concorrentes presentes ao concurso foram todos admitidos para a 
fase de análise de propostas. 

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 
preço base de € 475.000,00 e com um prazo de execução de 8 meses. 

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 e coerência de preços unitários   55 %  11 Valores 

B) Valor Técnico da Proposta    45 %    9 Valores 

Total  100% 20 Valores 

Na análise do factor Preço e Coerência de Preços Unitários, teve-se em 
consideração o previsto na secção IV 2), ponto B2 do Anúncio de Concurso e n.º 21 do 
Programa de Concurso. Para efeitos da análise da coerência de preços, mapa que se 
anexa, foram considerados 50 artigos da lista de preços unitários. 

Para a análise dos subfactores que constituem o factor Valor Técnico previsto, 
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. 

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: 
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Plano de Trabalhos 90% 

e  75% 

Memória Descritiva  50% 

Plano de Pagamentos 90% 

 75% 

Conferidas as propostas verifica-se a existência, em alguns concorrentes, de 
lapsos na lista de preços unitários, a saber: 

CONDOP, S.A. 

O artigo 1.6 do capítulo 7 está a mais; 

ANDRÉ & BRÁS, LDA 

O produto das quantidades pelos preços unitários não está certo pois apresenta 
uma diminuição de cerca de 8%, em todos os artigos da lista de preços unitários. 

BOSOGOL, LDA / A ENCOSTA S.A 

Apresenta em duplicado o capítulo 2 - Paredes exteriores e interiores e os 
artigos 14.02.02 e 14.02.1 do capítulo Fornecimento e assentamento de caleiras. 

Em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 76.º do Dec.- Lei 59/99 de 2 
de Março foram as propostas destes concorrentes corrigida, passando as mesmas a ser de  

CONDOP, S.A  €399.929,15 + IVA 

ANDRÉ & BRÁS, LDA €430.335,73 + IVA 

BOSOGOL, LDA / A ENCOSTA S.A  €466.339,32 + IVA 

A classificação obtida face á aplicação do critério de adjudicação aos concorrentes e 
respectivas propostas (conforme consta do mapa em anexo) é a seguinte: 

Preço + Coerência  Valor Classificação 

Técnico 

ARGOCONSTRUTORA, LDA  7,50 6,20 13,70 

JOÃO B. DOS SANTOS, LD 7,85 6,20 14,05 

CONDOP, S.A  8,54 6,76 15,30 

QUIMLENA, S.A  8,02 6,76 14,78 

SOCERTIMA, LDA 6,75 6,76 13,50 

ICEBLOCK, S.A.  8,01 7,08 15,09 

ANDRÉ & BRÁS, LDA.  7,63 6,19 13,82 

SOCOLIRO, S.A. 7,23 6,20 13,43 

BOSOGOL, LDA/A ENCOSTA, S.A  6,72 6,76 13,48 

J.CARREIRA SOARES, S.A  8,24 6,20 14,44 

PASCAL 2, LDA  8,09 5,30 13,39 
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NOTA: Da análise dos documentos Programa de Trabalhos, Memória Descritiva 
e Plano de Pagamentos, relativos ao factor de adjudicação Valor Técnico, entendeu-se o 
seguinte: 

Plano de trabalhos: O plano de trabalhos apresentado pelos concorrentes  n.º s 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 são coerentes e satisfatórios, pelo que a escala atribuída é a 
mesma para todos ( 75% ); 

O plano de trabalhos apresentado pelos concorrentes  n.º 6 é muito satisfatória 
(90 %); 

O plano de trabalhos apresentado pelo concorrente n.º 11 é pouco 
pormenorizada e incompleto (50 %); 

Plano de Pagamentos: Os planos de pagamento apresentados pelos 
concorrentes são adequados ao plano de trabalhos apresentado, pelo que foi aplicado 75% 
a todos igualmente. 

Memória Descritiva: Com uma descrição do objecto da empreitada, considerado 
aceitável nas especificações e modo de execução da mesma é a apresentada pelos 
concorrentes n.º s 3, 4,5, 9 e 11 ( 75% ); os restantes n.ºs 1,2, 6, 7, 8 e 10 apresentam uma 
memória muito indefinida, generalista e incompleta (50%). 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente CONDOP – 
CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A obteve a melhor pontuação no presente 
concurso. 

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao concorrente CONDOP – 
CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A pelo valor da sua proposta corrigida, no 
montante de €399.929,15 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à audiência prévia dos concorrentes conforme 
previsto nos n.º 1 e n.º 2 do art.º 101º do Decreto-Lei 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 art.º 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99 de 2 de Março, a execução da empreitada supra referida, ao 
concorrente CONDOP – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S .A. pelo valor da sua 
proposta corrigida, no montante de €399.929,15 + IV A, por ser o que obteve melhor 
pontuação no concurso. 

Mais delibera que se proceda à audiência dos concor rentes em 
conformidade com o n.º 1 e 2 do art.º 101.º do Decr eto Lei n.º 59/99 de 2 de Março.  
 

** 

REDE DE BAIXA TENSÃO EM VALINHOS – CORTES -  PAGAME NTO À EDP DA 
IMPORTÂNCIA DE €1.638,25 + IVA.  (ENT. 19480/04) 

N.º 1350/04 Presente a carta da EDP Distribuição Energia, S A, com a ENT: 19480/2004, 
acompanhado da respectiva informação e do processo, apresentando orçamento no valor 
de €1.638,25 + IVA, que se destina a abastecer de energia eléctrica a garagem para 
máquinas da Junta de Freguesia de Cortes. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, d elibera por 
unanimidade proceder ao pagamento à EDP da importân cia de €1.638,25 + IVA. 

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

PROTOCOLO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE LEIRIA E O MUNICÍPIO DE LEIRIA 
NO ÂMBITO DO PRÉMIO KORRODI 

N.º 1351/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

RESUMO DE TESOURARIA  

N.º 1352/04 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 24 de Setembro de 2004, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.187.295,96, sendo de Operações 
Orçamentais €3.410.639,61 e de Operações de Tesouraria €776.656,35. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 
N.º 1353/04 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 20 a 24 de Setembro de 2004, correspondente às Ordens de 
Pagamento Gerais n.ºs: 7172, 7475, 7557, 7588, 7589, 7592, 7596, 7627, 7628, 7634, 7636 
a 7640, 7648, 7659, 7686 a 7704, 7705, 7707 a 7711, 7713, 7718, 7727, 7734, 7736, 7737, 
7741, 7780, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 468 a 472, e às Ordens de 
Pagamento de Facturas n.ºs: 3309, 3320, 4796, 4798, 4802, 5005, 5017, 5019, 5156, 5157, 
5159, 5160, 5343, 5344, 5468, 5470, 5570, 5768, 6143, 6170, 6172, 6180, 6184 a 6186, 
6192, 6193, 6282, 6425, 6454, 6456, 6458, 6462 a 6464, 6466, 6469, 6471, 6473 a 6475, 
6477, 6490, 6964, 7009, 7010, 7101, 7109, 7111, 7112, 7128 a 7130, 7200, 7202, 7244, 
7280, 7313, 7320, 7322, 7326, 7329, 7334, 7336, 7347, 7351, 7354, 7366, 7423, 7440, 
7457, 7514 a 7516, 7523, 7540, 7546, 7562 a 7569, 7571 a 7585, 7591, 7593, 7595, 7597, 
7600 a 7602, 7604, 7607 a 7615, 7619, 7622 a 7626, 7629 a 7633, 7641 a 7647, 7651, 
7652, 7654 a 7658, 7660 a 7663, 7666 a 7678, 7706, 7712, 7714 a 7717, 7719 a 7726, 
7728 a 7733, 7735, 7738 a 7740, 7743, 7753, 7770, 7781 a 7783, 7789 no valor total de 
€2.211.993,09 . 

A Câmara tomou conhecimento . 

** 
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XXV MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO  PLANO - 
RATIFICAÇÃO 

N.º 1354/04 Presente a 25.ª Modificação às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento 
para o presente ano de 2004, que se consubstancia na 25.ª Alteração ao Orçamento da 
Despesa, 16ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e na 18.ª Alteração ao Plano 
de Actividades 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 que autoriza a 25.ª mod ificação às Grandes Opções do 
Plano para o presente ano de 2004, com inscrições/r eforços no montante de 
€286.261,60 e diminuições/anulações no montante de €205.661,60 e a 25.ª alteração ao 
Orçamento para o presente ano de 2004, com inscriçõ es/reforços e 
diminuições/anulações no montante de €263.111,60 ca da, de acordo com a alínea d) 
do n.º 2 do art.º 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. 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E RESPECTIVO 
ORGANOGRAMA E QUADRO DE PESSOAL 

N.º 1355/04 Retirado 

** 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERV IÇOS 
MUNICIPALIZADOS E ÁGUA E SANEAMENTO DE LEIRIA 

N.º 1356/04 Retirado 

** 

MINUTA DE PROTOCOLO RELATIVO À FUTURA CEDÊNCIA DO D IREITO DE 
PROPRIEDADE SOBRE UMA PARCELA DE TERRENO SITA NO CA SAL DE SANTO 
ANTÓNIO 

N.º 1357/04 Retirado 

** 

AQUISIÇÃO DE LIVROS DE AUTOR LOCAL 

N.º 1358/04 Pela Senhora Presidente foi colocada a questão de a Câmara se pronunciar 
acerca da aquisição de 100 exemplares da obra de um escritor local denominada “O Grito 
da Alma”. Esta proposta surge após a intervenção do Autor no período de Intervenção dos 
Munícipes na reunião de 6 de Setembro, onde este manifestou o seu desagrado pelo facto 
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de a Autarquia lhe ter comunicado não adquirir qualquer exemplar do livro pelas razões 
então apresentadas pelo Senhor Vereador da Cultura, Dr. Vítor Lourenço.. 

A Câmara deliberou por unanimidade não adquirir qua lquer exemplar do 
livro “O Grito da Alma” e estudar a hipótese de vir  a ser criada uma comissão 
externa, constituída por pessoas com formação na ár ea da linguística e/ou literatura 
para análise das obras que possam ser objecto de ap oio da Autarquia. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (ENT. 25142 /04) 

N.º 1359/04 Presente o requerimento de Manuel Pereira Oliveira, a solicitar o 
alargamento do horário de funcionamento até às 3h00m, pelo motivo de ter música ao vivo, 
no BAR denominado “OS Filipes” no dia 28 de Outubro do corrente ano, sito no Largo 
Cândido dos Reis, A, em Leiria, do qual consta o seguinte parecer da Sr.ª Vereadora do 
Desenvolvimento Económico: “Só é autorizado em situações de aniversário do 
estabelecimento, o que não é o caso, por isso indeferir”, o qual mereceu Despacho de 
concordância da Ex.ma. Sr.ª Presidente da Câmara, de 04/09/16. 

A Câmara, delibera por unanimidade notificar o requ erente nos termos e 
para os efeitos dos art.ºs 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º442/91, de 15/11 com a s alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96 de 31/01, da intenção de indef erir o pedido para o dia 28 de 
Outubro do corrente ano, atendendo aos fundamentos invocados. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – ALARGAMENTO DO  HORÁRIO D E 
FUNCIONAMENTO (ENT. 25787/04) 

N.º 1360/04 Presente o requerimento de Maria de Fátima Sardinha Gonçalves Vaz a 
solicitar o alargamento do horário de funcionamento das 04h00m até às 06h00m, do 
estabelecimento de BAR, denominado “KOOL BAR”, sito no Casal da Cortiça, freguesia de 
Barreira, deste concelho, no dia 17 de Setembro do corrente  ano, do qual consta o 
Despacho da Sr.ª Presidente da Câmara, de 04/09/16, a deferir o pedido.  

A Câmara, delibera por unanimidade ratificar o Desp acho de 04/09/16 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido a título exce pcional, nos termos do n.º 1, do 
art.º 6.º, do Regulamento Municipal dos Horários de  Funcionamento. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N.º 1179/04 

N.º 1361/04 A Deliberação n.º 1179/04, da Acta n.º 28 da reunião de Câmara de 
2004/08/30, contém imprecisões que importa rectificar: 
Assim, onde se lê ... 
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N.º 2 - ESCOLA BÁSICA DOS 2.º E 3.º CICLOS D. DINIS - LEIRIA 
 Transporte de aluno deficiente 
 Localidade: Barreiros - Amor 
 TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª ..        €2,50/Dia 
 TÁXI SOUTO PRO 2000, LD.ª ..          €12,00/Dia 
Dever-se-á ler  "...  
 TÁXI JOSÉ CARLOS AGOSTINHO, LD.ª ..       €12,50/Dia 

A Câmara delibera por unanimidade proceder à rectif icação acima referida. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

COLÉGIO CONCILIAR DE MARIA IMACULADA - PEDIDO DE CE DÊNCIA GRATUITA DO 
AUTOCARRO DO MUNICÍPIO DE LEIRIA. 

N.º 1362/04 Presente o ofício do Colégio Conciliar de Maria Imaculada, datado de 
04/09/15, com ENT 26829/04, solicitando a cedência gratuita do autocarro do Município de 
37 lugares. 

A Câmara, delibera por unanimidade autorizar a cedê ncia com isenção da 
quilometragem do autocarro e nas demais condições r egulamentares, para o dia 7 de 
Outubro de 2004.  

** 

JARDIM DE INFÂNCIA DO GROU – DESPESAS CORRENTES COM  OCUPAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES CEDIDAS 

N.º 1363/04 De acordo com o protocolo de cedência de instalações provisórias do Jardim 
de Infância de Grou, ofício da Junta de Freguesia de Monte Redondo (ENT. 4518/04), torna-
se necessário efectuar o pagamento de despesas correntes (água, electricidade e 
conservação), no valor de €4.500,00 referente ao restante dos anos lectivos 2001/2002, 
2002/2003 e ano lectivo 2003/2004 

A Câmara, considerando que nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 13.º 
da Lei n. º 159/99, de 14 de Setembro, os município s dispõem de atribuições no 
domínio da Educação e que de acordo com o n.º 1 do art.º 19.º da citada Lei é 
competência dos órgãos do município participar na m anutenção e na gestão dos 
equipamentos educativos, e considerando ainda alíne a f) do n.º 2 do art.º 64.º da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela  Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, 
delibera por unanimidade proceder à transferência d e €4.500,00 para a Junta de 
Freguesia de Monte Redondo, relativa às despesas co rrentes efectuadas nas 
instalações do Jardim de Infância de Grou . 

** 

Nesta altura, ausentou-se da reunião a Senhora Presidente 
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PONTO NÚMERO NOVE 

DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA A ESCOLA 1.º  CEB DE MONTE 
REAL N.º1 PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE  EDUCAÇÃO DOS 
ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AMOR 

N.º 1364/04 Presente uma comunicação do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel 
– Carreira, com uma declaração da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos 
Alunos do Agrupamento de Escolas de Amor, registada com a ENT. 26676/04,  na qual 
declaram ceder ao Município de Leiria para instalação na Escola 1.º CEB de Monte Real n.º 
1 , o seguinte equipamento: 

- 1 Máquina Fotográfica Digital Konica Minolta Dimage X20, no valor de €200,00; 

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é con ferida pelo 
estipulado na alínea h) do n.º 1 do art.º 64º da Le i n.º 169/99, de 18 de Setembro 
delibera por unanimidade aceitar a doação do referi do equipamento para instalação 
na Escola 1.º CEB Monte Real n.º1. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENT RE O MUNICÍPIO 
DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

N.º 1365/04 Pelo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. PAULO RABAÇA , foi 
presente o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo em epígrafe que abaixo se 
transcreve: 

 “CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA  SERRA 

JUSTIFICAÇÃO 
A União Desportiva da Serra como entidade privada de carácter associativo, situada na 
freguesia de Santa Catarina da Serra, Concelho de Leiria, que prossegue fins de interesse 
público, nomeadamente ao nível do desenvolvimento desportivo, e uma das mais 
representativas desta freguesia, propôs à Câmara Municipal de Leiria a celebração de um 
Contrato-Programa com o objectivo de permitir o desenvolvimento de um programa de 
promoção e desenvolvimento desportivo, através da construção de uma infra-estrutra 
desportiva – um Tanque de Aprendizagem / Piscina Coberta . 

Os municípios, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea f) da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro, dispõem de atribuições na área do desporto, cabendo aos respectivos órgãos 
municipais apoiar a construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativos 
de âmbito local, de acordo com o disposto no artigo 21.º, n.º 2, alínea c) do citado diploma 
legal. 

Para a realização das mencionadas atribuições, as alíneas a) e b) do n.º 4 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, conferem à Câmara a competência para, respectivamente, deliberar sobre as 
formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista 
à prossecução de obras de interesse municipal, e apoiar ou comparticipar, pelos meios 



 

CMLeiria/ Acta n.º 32 de 2004.09.27 

.0001388(27) 

adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra. 

A proposta apresentada pela União Desportiva da Serra mereceu a concordância da 
Câmara, uma vez que se enquadra no âmbito das atribuições do município e nas 
competências dos seus órgãos. 

Assim, entre: 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da República 
em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 
Isabel Damasceno Campos, como Primeira Outorgante e adiante designado por M.L. 

e  

A União Desportiva da Serra, pessoa colectiva n.º 505 775 378, com sede no Campo da 
Portela, Santa Catarina da Serra, representada nesta acto pelo Senhor Presidente da 
Direcção, Sr. Jaime Silva, como Segunda outorgante e adiante designada por UDS, é 
celebrado o presente Contrato-Programa que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJECTO  

O presente contrato-programa tem por objecto a construção de um Tanque de 
Aprendizagem / Piscina Coberta , a realizar pela segunda outorgante, cumprindo as regras 
exigidas pela legislação relativa à construção de infra-estruturas desportivas, garantindo: 

a)  Uma promoção de actividade desportiva sistemática durante todo o ano; 

b)  A realização de competições regulares; 

c)  Acções de formação desportiva junto dos jovens; 

d)  O apetrechamento, modernização e beneficiação das condições das infra-estruturas 
necessárias a esse desenvolvimento desportivo 

e)  O cumprimento do programa de acção apresentado na sua proposta que foi aprovada 
pela Câmara Municipal de Leiria em reunião de 30 de Agosto de 2004, que fica anexa a 
este contrato - programa e dele fica a fazer parte integrante. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
CUSTOS E REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

1 – Para a prossecução das obras referidas na cláusula 1.ª com o custo de referência de 
€510.149, 00, será concedida pela primeira à segunda outorgante, na qualidade de dona da 
obra, uma comparticipação de €204.060,00 (duzentos e quatro mil e sessenta euros), sendo 
o restante financiamento assegurado pela UDS através de autofinanciamento, apoios de 
empresas e outras entidades. 

2 – A comparticipação financeira do M.L. referida no número anterior será efectuada nas 
seguintes condições: 

     a) a 1.ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €51.015, 00 
(cinquenta e um mil e quinze euros), após a consignação dos trabalhos da empreitada; 

      b) a 2.ª fracção, correspondente a 50% da comparticipação, no valor de €102.030, 00 
(cento e dois mil e trinta euros), mediante a verificação pelos serviços do Município, da 
conclusão de 50% dos trabalhos da empreitada; 
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      c)  a 3.ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €51.015, 00 
(cinquenta e um mil e quinze euros), após a verificação pelos serviços do Município, da 
conclusão dos trabalhos da empreitada, sendo cada uma delas prestada nos mesmos 
momentos em que for liquidada a comparticipação financeira pela Administração Central. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
COMPROVAÇÃO 

1 - Para comprovar a aplicação do financiamento a UDS compromete-se: 

a) A realizar a construção de  um  Tanque de Aprendizagem / Piscina Coberta  até 
31 de Dezembro de 2005; 

b) A apresentar o Relatório de Contas no final da execução do programa, 
comprovando detalhadamente as despesas com a implementação da actividade 
definida na alínea a) do ponto 2 da sua proposta de contrato-programa aprovado 
pelo Município de Leiria em reunião de 30 de Agosto de 2004 que se anexa a este 
contrato e dele fica a fazer parte integrante. 

c) A apresentar os Recibos comprovativos da realização da despesa para a 
concretização da alínea b) do ponto 2 da sua proposta, referida na alínea anterior. 

2  - A UDS compromete-se ainda, face a este apoio do Município de Leiria a: 

 a)  permitir a utilização gratuita pelo M.L. ou por entidades por este indicada, de 10 
horas em horário diurno  (8.30 horas às 18.30 horas) semanal a combinar, até ao 
ano de 2020 inclusive, para a realização de actividade física e desportiva; 

  b)  permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 
indicada, de 3 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período 
horário compreendido entre as 8.30 horas e as 24.00 horas a combinar, para a 
realização de treinos e/ou competições desportivas, até ao ano de 2020 inclusive; 

CLÁUSULA QUARTA 
REVISÃO DE CONTRATO-PROGRAMA 

Qualquer alteração ou adaptação, pela Segunda outorgante, dos termos ou dos resultados 
previstos neste contrato-programa e na proposta apresentada pela mesma, carece de 
prévio acordo escrito da primeira outorgante, que o poderá condicionar à sua alteração ou 
adaptação. 

CLÁUSULA QUINTA 
PRAZOS E MORA NO CUMPRIMENTO 

1 – No contexto do objecto definido na cláusula 1.ª , a segunda outorgante assume, pelo 
presente contrato-programa, a responsabilidade pela conclusão integral da obra até 31 de 
Dezembro de 2005. 

2 – O atraso da segunda outorgante no cumprimento dos prazos fixados neste contrato-
programa, por razões fundamentadas, concede à primeira o direito de fixar novo prazo de 
execução, o qual, se violado por facto que àquela seja imputável, concede a esta o direito 
de resolução do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA 
RESOLUÇÃO E CADUCIDADE DO CONTRATO  



 

CMLeiria/ Acta n.º 32 de 2004.09.27 

.0001390(29) 

1 – A resolução do contrato-programa a que se reporta a cláusula anterior efectuar-se-á 
através da respectiva notificação à segunda outorgante, que se obriga a restituir as quantias 
já recebidas da primeira a título de comparticipação. 
2 – O presente contrato caduca quando, por falta não imputável às partes, se torne 
objectivamente impossível realizar a obra que constitui o seu objecto. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 EXECUÇÃO E APOIO TÉCNICO  

A execução e o controlo técnico das obras serão assegurados pela segunda outorgante, 
podendo a primeira outorgante, ou quem ela determinar, para além do acompanhamento 
dos trabalhos, fornecer apoio técnico supletivo quando solicitado, em qualquer das fases de 
execução deste contrato-programa. 

CLÁUSULA OITAVA 
MANUTENÇÃO E GESTÃO  

A Gestão  da infra-estrutura referida na Cláusula 1.ª é da responsabilidade da Segunda 
outorgante, que se obriga a mantê-la afecta aos fins previstos no âmbito da proposta que foi 
aprovado pelo ML em reunião de 30 de Agosto de 2004, assegurando os procedimentos 
necessários à sua conservação e condições de plena utilização, bem como, a geri-la de 
acordo com os princípios enunciados neste contrato.” 

CLÁUSULA OITAVA 
IMPOSTO DO SELO 

O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea a) do 
art.º 6, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do art.º 3º do 
Código do imposto do Selo.. 
 

A Câmara no uso da competência que lhe é conferida pela alínea b) do n.º 4 
do art.º 64.º da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro em articulação com a alínea b) do n.º 
2 do art.º 21.º da lei n.º159/99, de 14 de Setembro  delibera por unanimidade autorizar a 
celebração do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a União 
Desportiva da Serra. 

Mais delibera, autorizar a Sr.ª Presidente a proced er a sua outorga. 

** 

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DESPORTIVO DE MONTE REAL NO C AMPEONATO 
NACIONAL DA 1.ª DIVISÃO DE FUTEBOL FEMININO – APOIO  PARA A 1.ª FASE 

N.º 1366/04 Presente o Oficio com entrada n.º 25919/04 de 07/09/04 do Grupo Desportivo 
de Monte Real, no qual solicita à Câmara Municipal de Leiria apoio para as deslocações da 
sua equipa de Futebol de 11, no âmbito do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. 

Propõe o Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, tendo em consideração 
que esta participação nas provas nacionais de Futebol Feminino constitui uma situação 
única no Concelho, pelo quarto ano consecutivo, e que, além de ser conseguida com todo o 
mérito por parte desta equipa, constitui também um importante estímulo para outras equipas 
de Futebol Feminino e para os escalões de formação, seja o Município de Leiria a garantir o 
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transporte, com a cedência de autocarro e respectivo motorista ou assegurar o aluguer de 
um autocarro, nas deslocações da equipa de acordo com o seguinte calendário: 
 

DATA LOCAL ADVERSÁRIO 
17/10/04 Odivelas  Odivelas Futebol Clube  
21/11/04 S. Pedro de Sintra S. U. 1.º Dezembro 
01/12/04 Lousã C.A. Gândaras R. C. 
19/12/04 Setúbal Vitória Setúbal Futebol Clube 
a definir Ponte Frielas  União Desportiva Ponte Frielas  
a definir Cacilhas - Almada  Beira-Mar Atlético Clube Almada 
 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea f) do n.º 1 do art.º 13.º e art.º 21.º da Le i n.º 159/99, de 14 de Setembro, os 
municípios dispõe de atribuições no domínio dos Tem pos Livres e Desporto e, 
delibera por unanimidade nos termos  do disposto na  alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, apoiar o Grupo D esportivo de Monte Real, com o 
transporte da equipa feminina de Futebol de 11 para  os jogos da 1.ª Fase, que se 
realizam fora do território de Leiria. 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 

ALTERAÇÃO DO OBJECTO EM PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE C OMPETÊNCIAS 
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA 

N.º 1367/04 Após análise por parte da Junta de Freguesia de Barosa, esta verificou que o 
objecto designado no referido Protocolo de Delegação de Competências, não estava de 
acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, solicitando a sua alteração de 
«Requalificação da Estrada da Barosa e Rua Manuel de Jesus, Rua do Outeiro das 
Cavadas, Travessa das Hortas, Rua das Regueiras, Rua da Bica, Rua do Cemitério, Rua da 
Ferreiria» para «Requalificação da Estrada da Barosa e Rua \Manuel de Jesus, Rua do 
Outeiro das Cavadas, Travessa das Hortas, Rua das Regueiras, Rua da Bica, Rua do 
Cemitério, Rua da Ferreiria, Rua D. Maria, Travessa Outeiro das Cavadas, Rua das 
Amoreiras, Rua dos Paços e Travessa Padre Nunes», já aprovado em Reunião de Câmara 
de 24 de Novembro de 2003 e Assembleia Municipal de 18 de Dezembro de 2003. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de aprovar  a 
alteração do objecto constante do Protocolo aprovad o na sessão da Assembleia 
Municipal de 18 de Dezembro, conforme acima discrim inado, mantendo-se todas as 
demais condições. 

Mais delibera submeter esta proposta de alteração d o objecto do Protocolo 
à aprovação da Assembleia Municipal. 

** 

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR REGRESSO AO POSTO DE TRA BALHO DE 
FUNCIONÁRIO NA JUNTA DE FREGUESIA DE ORTIGOSA 
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N.º 1368/04 A Junta de Freguesia sofreu uma diminuição de efectivos ao seu serviço, 
devido ao falecimento do Sr. Serafim de Jesus Alves Ferreira, no dia 10 de Maio de 2004, 
funcionário da Câmara Municipal de Leiria destacado na freguesia de Ortigosa. 
Desta forma e no âmbito do Fundo Municipal de Apoio Técnico (FMAT), propõe-se que a 
Câmara Municipal de Leiria acrescente à transferência mensal, o valor correspondente a 
mais um técnico, na importância de 510,42 €/mês (impostos e taxas em vigor incluídos). 
A compensação financeira deverá ter efeito desde Maio de 2004, de modo a repor a 
situação inicial em número de efectivos. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e aprovar a alteração 
em epígrafe, dando seguimento à aprovação em Assemb leia Municipal. 

A presente deliberação é aprovada em minuta 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

REGULAMENTO DA HASTA PÚBLICA PARA A CONCESSÃO DO DI REITO DE USO 
PRIVATIVO DE DOIS EDIFÍCIOS, SITOS NO PARQUE DESPORTIVO, FREGUESIA E 
CONCELHO DE LEIRIA 

N.º 1369/04 Presente a minuta do regulamento da hasta pública referida em epígrafe, 
para adjudicação do direito de uso privativo de dois edifícios contíguos, um destinado a 
estabelecimento de bebidas e o outro de apoio a actividades lúdicas, instalados na Zona 
Ribeirinha, junto ao Parque Desportivo, freguesia e concelho de Leiria, zona de intervenção 
5 e 6 do Programa Leiria Polis, cujo teor se transcreve: 

EDITAL N.º _____/2004 

  

Isabel Damasceno Campos, Presidente da Câmara Munic ipal de Leiria, torna 
público que, em cumprimento da deliberação da Câmar a Municipal datada de 
2004/09/27, se vai proceder à concessão do direito de uso privativo de dois edifícios 
contíguos, um destinado a estabelecimento de bebida s e o outro de apoio a 
actividades lúdicas, instalados na Zona Ribeirinha,  junto ao Parque Desportivo, 
freguesia e concelho de Leiria, dos quais é proprie tário o Município de Leiria. 

1.  Objecto da concessão do direito de uso privativ o 

1.1 A concessão descrita respeita à selecção do adjudicatário para a utilização de 
dois edifícios contíguos, um com a área de 25m2, destinado à exploração de um 
estabelecimento de bebidas  

e 

o outro de apoio a actividades lúdicas com a área de 50m2, ambos instalados na 
Zona Ribeirinha, junto ao Parque Desportivo, freguesia e concelho de Leiria, 
zona 5 e 6 de intervenção do Programa Leiria Polis. 

1.2 A localização dos edifícios encontra-se devidamente assinalada em planta 
anexa ao presente edital e dele faz parte integrante. 
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2.  Processo de adjudicação  

2.1 A adjudicação da concessão do direito de uso privativo dos dois edifícios 
será feita por arrematação em hasta pública, por meio de licitação. 

2.2 O valor base de licitação da concessão é de quinze mil euros. 

2.3 O Município de Leiria adjudicará a concessão ao licitante que oferecer o 
lanço mais elevado. 

2.4 As ofertas de licitação serão aceites em lanços múltiplos de duzentos e 
cinquenta euros a partir da base de licitação. 

3. Local da realização 

A hasta pública terá lugar no dia 15 de Novembro de 2004, pelas 10h, no Edifício 
dos Paços do Concelho de Leiria, perante uma comissão composta por três elementos. 

4. Candidaturas 

4.1 Não é necessária a formalização de candidatura para admissão à hasta pública. 

4.2 No acto público poderão intervir todas as pessoas singulares ou colectivas desde 
que se façam acompanhar dos documentos de identificação correspondentes. 

4.3 As pessoas colectivas que se apresentem associadas considerar-se-ão como um 
único concorrente. 

5. Prazo da concessão 

5.1 A concessão do direito de uso privativo dos edifícios é válida pelo prazo de cinco 
anos, podendo o Município, em casos devidamente fundamentados, prorrogar 
esse prazo por iguais períodos. 

5.2 Na vigência da concessão, o Município de Leiria pode rescindir unilateralmente o 
respectivo contrato por imperativo de interesse público devidamente 
fundamentado, sem prejuízo do pagamento de justa indemnização ao 
concessionário. 

5.3 Findo o prazo da concessão, os edifícios serão entregues pelo concessionário 
ao Município, livres, devolutos e em bom estado de conservação, sem que haja 
direito a qualquer indemnização. 

6. Formas de pagamento da concessão do direito de u so privativo  

6.1 A importância devida pela concessão do direito de  uso privativo dos edifícios, 
será paga do seguinte modo: 

- 25% do preço da arrematação no próprio acto público;  

- 25% do preço da arrematação na data de abertura do estabelecimento ao 
público, que obrigatoriamente terá que ocorrer até 31 de Março de 2005;  

- 50% do preço da arrematação seis meses após a data de abertura do 
estabelecimento ao público. 

6.2 Estes valores serão acrescidos de IVA à taxa legal. 
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6.3 Os 30% do valor da arrematação, a pagar pelo adjudicatário na data do acto 
público, reverterão para o Município de Leiria no caso de desistência daquele. 

6.4 O não pagamento das quantias fixadas nos prazos indicados no ponto 6.1 
constitui  fundamento para a rescisão do contrato por parte do Município de 
Leiria, sem direito a qualquer indemnização. 

6.5 O pagamento da concessão do direito de uso privativo não dispensa o 
pagamento da taxa anual de ocupação de via pública prevista no Regulamento 
respectivo. 

7. Formalização do contrato de concessão do direito  de uso privativo 

O contrato de concessão do direito de uso privativo dos edifícios será reduzido a 
escrito e assinado nos sessenta dias úteis seguintes à data do acto público. 

8. Condições do contrato 

8.1 Os edifícios objecto da presente concessão do direito de uso privativo destinam-
se, respectivamente, a um estabelecimento de bebidas e  a um edifício de apoio 
a actividades lúdicas. 

8.2  É absolutamente interdita a preparação e confecção de alimentos no edifício. 

8.3 Fica, igualmente, vedada ao concessionário qualquer alteração ao uso previsto 
para os edifícios descritos no contrato de concessão celebrado. 

9. Responsabilidades do adjudicatário 

9.1 É da responsabilidade do adjudicatário: 

a) a obtenção da competente licença de utilização do estabelecimento de 
bebidas, sem a qual não poderá iniciar o seu funcionamento; 

b) a aquisição do equipamento e mobiliário necessários à correcta utilização 
dos edifícios, bem como à manutenção e  limpeza dos mesmos; 

c) a segurança e a vigilância dos edifícios; 

9.2 É, ainda, da responsabilidade do adjudicatário a celebração dos contratos 
necessários ao normal funcionamento do estabelecimento de bebidas, em 
especial de fornecimento de energia eléctrica e água. 

10.   Horário e período de funcionamento 

10.1 O concessionário obriga-se a manter em funcionamento o estabelecimento de 
bebidas e o edifício de apoio durante todo o ano, sob pena do Município poder 
rescindir o contrato de concessão,  sem direito a qualquer indemnização. 

10.2 O período de abertura do estabelecimento de bebidas fica sujeito aos horários 
estabelecidos por lei para o comércio. 

11. Publicidade 

11.1 Não é permitido ao concessionário a afixação de publicidade no exterior dos 
edifícios, que não a resultante dos artigos expostos e desde que devidamente 
licenciada.  
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11.2 Não é, igualmente, permitida ao concessionário a utilização dos espaços 
envolventes, em especial a instalação de esplanada, sem que o mesmo 
obtenha a competente licença. 

11.3 A concessão do direito de uso privativo dos edifícios não é transmissível a 
qualquer título, sendo nulos e de nenhum efeito os actos ou contratos 
celebrados em infracção ao aqui previsto. 

12. Informações de carácter geral 

12.1 O regulamento da hasta pública e respectivo anexo encontram-se patentes nas 
instalações da Câmara Municipal de Leiria, no Serviço de Património. 

12.2 Os interessados poderão solicitar cópias das peças escritas e desenhadas que 
compõem o regulamento, mediante o pagamento das taxas respectivas. 

12.3 Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos poderão ser apresentados por escrito à 
Câmara Municipal de Leiria, até dez dias úteis antes da realização da hasta 
pública. 

12.4 Os interessados poderão ter acesso aos edifícios objecto da presente 
concessão desde que o solicitem à Câmara Municipal de Leiria, até dez dias 
úteis antes da realização da hasta pública. 

Para constar se lavrou o presente edital que vai ser fixado na entrada principal do 
Edifício dos Paços do Concelho de Leiria, bem como nas sedes das Juntas de Freguesia. 

Leiria, 2004/___/___.  

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria 

 

_____________________________________ 

 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera, por  
unanimidade ao abrigo do disposto na alínea f) do n .º 1 do art.º 64º da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, aprovar a minuta do regulamento da hasta pública acima transcrito e 
que consta de edital, bem como autorizar a sua publ icitação nos termos do disposto 
no art.º 91º do mencionado  diploma legal.  
 Mais delibera, nomear para integrar a Comissão da Hasta Pública, a Dr.ª 
Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães, como President e, o Eng.º Álvaro da 
Conceição Duarte  e Veríssima Maria Soares Oliveira  Gaspar Gonçalves, como vogais 
efectivos e Susana Paula Pimenta Margarido e Maria Manuela Almeida Moreira, como 
vogais suplentes. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 



 

CMLeiria/ Acta n.º 32 de 2004.09.27 

.0001396(35) 

PONTO NÚMERO TREZE 

ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO EM MARINHEIROS – FREGUESIA D OS MARRAZES 

N.º 1370/04 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO CATORZE 

CEDÊNCIA DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA 

N.º 1371/04 Presente o pedido do INATEL – Delegação de Leiria para cedência  das 
instalações do Teatro José Lúcio da Silva para o dia 13 de Novembro, para a realização de 
um espectáculo musical ao grupo de Jovens de Carvide (DIA). 

A Câmara na qualidade de entidade gestora, delibera  por unanimidade 
autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva nos termos do Regulamento em 
vigor à entidade requerente, a expensas próprias. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO QUINZE 

SUBSÍDIO - ORFEÃO DE LEIRIA – FESTIVAL DE MÚSICA 

N.º 1372/04 O Festival “Música em Leiria”, realizado pelo Orfeão de Leiria, cumpriu este 
ano a sua 22.ª Edição.  

Sendo um evento de reconhecido mérito que apresenta no Distrito o que de 
melhor se faz em Portugal e no estrangeiro no âmbito da Música e da Dança, a Câmara 
Municipal estabeleceu, através de protocolo, em 1999, um apoio anual para suporte nas 
despesas do Orfeão de Leiria com este evento.  

Assim, tendo como base o referido Protocolo de Colaboração e conforme o 
previsto em Plano, na Rubrica 0802/040701-0316 – Festival de Música em Leiria – 
Protocolo com o Orfeão, propõe-se que se atribua ao Orfeão de Leiria a verba de €8.000,00. 

A Câmara apreciou a informação da Divisão da Cultur a sobre o apoio ao 
Orfeão de Leiria para suporte das despesas do Festi val Música em Leiria, conforme 
Protocolo anteriormente estabelecido entre a Câmara  Municipal e o Orfeão e tendo em 
conta o relevante trabalho cultural prestado pela I nstituição em causa, delibera por 
unanimidade e de acordo com a alínea a) do n.º 4 do  art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de Setembro, atribuir o subsídio de €8.000,00 para apoio ao referido evento. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 
aprovado pela Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera por 
unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 
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APOIO FESTIVAL DE TEATRO “O ACASO” 

N.º 1373/04 Presente na Divisão da Cultura carta do grupo de teatro “O Nariz” solicitando 
cedência do Teatro Miguel Franco para a realização do IX  Acaso- Festival de Teatro com a 
ENT.12102/04. Foi solicitado também o apoio financeiro que a Câmara tem prestado a este 
Festival. 

O Festival vai decorrer de 27 de Outubro a 27 de Novembro em Leiria, Batalha, 
Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos. Do programa constam  15 espectáculos, sendo 8 
no Teatro Miguel Franco. 

Pelo exposto e tendo em conta a qualidade do programa proposto e que a maior 
parte dos espectáculos tem lugar em Leiria, propõe-se que se atribua ao grupo de teatro «O 
Nariz» a verba de €5.000,00  (Plano de Actividades – Código CE0802/040802 – 0399) para 
suporte das despesas com o Festival, bem como se autorize a cedência gratuita do Teatro 
Miguel Franco para os dias solicitados. 

A Câmara apreciou o pedido de apoio financeiro ao G rupo de Teatro “O 
Nariz” para realização do IX Acaso – Festival de Te atro e, tendo em conta a qualidade 
do programa proposto, o facto da maior parte das pe ças serem apresentadas em 
Leiria, de se  tratar de actividade cultural de interesse municipa l, delibera por 
unanimidade e ao abrigo do disposto na alínea a) do  n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, atribuir a verba de €5.0 00,00 ao Grupo de Teatro “O Nariz” 
para apoio na realização do Festival, assim como ce der gratuitamente o Auditório 
Miguel Franco para os dias 27 de Outubro a 27 de No vembro.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE LEIRIA 

N.º 1374/04 Pela deliberação N.º 410/04, de 04.03.22, foi aprovada a proposta 
apresentada pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço, que nomeava a Sr.ª Dr.ª Maria 
Emília Costa Ferreira Francisco e o Dr. Paulo Manuel Guarda Felício como representantes 
do Município de Leiria nos Órgãos Sociais da Fundação, em substituição dos Senhores 
Vereadores Dr. Paulo Rabaça e Dr. Vítor Lourenço, que não estavam a exercer essa 
funções desde Outubro de 2003, por força do parecer da Procuradoria Geral da República, 
e da necessidade de repor a totalidade dos órgãos Sociais da Escola Profissional de Leiria. 

Estando nesta data já ultrapassada a impossibilidade referida, propôs a sua 
reentrada em substituição do Dr. Paulo Manuel Guarda Felício e a continuidade da Dr.ª 
Maria Emília Costa Ferreira Francisco. 

A Câmara delibera, mediante escrutínio secreto, por  7 votos a favor e 1 voto 
contra, concordar com a  reentrada em substituição do Dr. Paulo Manuel Guarda 
Felício, o Dr. Vitor Manuel Domingues Lourenço e a continuidade da Dr.ª Maria Emília 
Costa Ferreira Francisco. como Representantes do Mu nicípio de Leiria nos Órgãos 
Sociais da Fundação. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezassete horas e quinze minutos mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, SÉRGIO SILVA, Director de Departamento de 
Administração Geral, mandei escrever e subscrevo. 

 

 

Leiria e Departamento de Administração Geral, a 27 de Setembro de 2004 

 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 


