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ACTA N.º 17 
Aos 23 dias do mês de Abril do ano de dois mil e dois, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

DR. JOSÉ MANUEL CARRAÇA DA SILVA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 
SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE 

  

** 
A reunião foi secretariada e a acta redigida por DR. SÉRGIO CARVALHO 

JORGE DA SILVA Director do Departamento da Administração Geral. 

** 

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 JOSÉ MANUEL 
RAPOSO PIRES; por parte do Departamento de Obras Municipais, o ENG.º CARLOS 
ALBERTO DIAS MARQUES, para apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

A Sr.ª Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves esteve ausente da reunião por 
motivos devidamente justificados. 

** 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva ausentou-se da reunião às dezasseis 
horas e quarenta e cinco minutos depois da discussão e votação da deliberação n.º 0729/02. 

** 
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APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.04.16 cuja leitura foi dispensada por ter sido 
previamente distribuída, tendo a Câmara, por unanimidade, aprovado a sua redacção final. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

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

PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 1108/00 JOAQUIM LUÍS VIEIRA PEREIRA 

 1490/00 JORFAL – SOC. IMOBILIÁRIA, LDA. 

 120/01 JOAQUIM DA CRUZ 

 926/01 PAULO CÉSAR DINIS ROSA E OUTROS 

 1044/01 JAIME PEREIRA FRANCISCO 

 1168/01 MANUEL DA COSTA MARQUES 

 1425/01 MANSOS – SOC. IMOBILIÁRIA, SA E HABIRUIVO, LDA. 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA: 

 28/01 JOSÉ DA SILVA FABIÃO 

 94/01 GUIOGESTÃO – ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E GESTÃO DE BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. 

 103/01 JAIME GASPAR DOS SANTOS E OUTROS 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

49/95 HABIRUIVO, LDA. E MANSOS, SA. 

2/96 ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINTO PASCOAL 

30/97 LEIRIAPROM – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA. 

31/97 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA. 

8/00 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SA. 

5/01 SILVINO JESUS SANTOS 
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PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS MUNICIPAIS N.º S: 

T.105/98 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE VAI DO CENTRO DO BARRACÃO 
À CERÂMICA PROGRESSO DA LAGOA – COLMEIAS. ESTUDO DE REVISÃO DE 
PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T.236/98 EXECUÇÃO DA ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA AV. MARQUÊS DE 
POMBAL COM AS RUAS DO MUNICÍPIO E D. JOSÉ ALVES CORREIA DA SILVA. 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MENOS E RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

T.242/98 REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E RECTIFICAÇÃO DA EM DE PORTO 
CARRO – TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO CONCELHO – 1.ª FASE. 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T.40/99 EXTENSÃO DE SAÚDE DE BARREIRA – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

T.129/99 PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA 
PADRE MANUEL PEREIRA PATRÃO E RUA DA MARINHA DE CIMA – SOUTO DA 
CARPALHOSA. ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

T.178/00 PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE LUMINOSA – CONCURSO 
PÚBLICO PARA CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSOLO 
DESTINADO À CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE 
PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS E 
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE NA CIDADE 
DE LEIRIA E ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNEL NA 
ZONA CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA. INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

T.234/01 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DE FREGUESIA E EXTENSÃO DE 
SAÚDE DOS POUSOS – 1.ª FASE. INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA 

PONTO NÚMERO CINCO 

 MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DA 
LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA - ENT.25874/01 

- PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA. - ENT.25875/01 

- PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA. - ENT.25876/01 

- PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA. - ENT.25877/01 

- PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA. - ENT.25878/01 

- PUBLICIDADE – MONTEPIO GERAL – ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA 

- PUBLICIDADE – AUTO INDUSTRIAL, SA. 

- PUBLICIDADE – LIBARINA – COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, LDA. 
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- PUBLICIDADE – LEONOR & SUSANA, LDA. 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 

- PAGAMENTOS 

- ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT, EM 

PONTO NÚMERO OITO 

- MEDALHA COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO 

PONTO NÚMERO NOVE 

- CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGUEJEIRA 

- ISENÇÃO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS DE 
LEIRIA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO – LUGAR DE 
EIRA VELHA – FREGUESIA DE COLMEIAS 

- AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS URBANOS E UM RÚSTICO PARA INSTALAÇÃO DE 
DIVERSOS SERVIÇOS NA FREGUESIA DE COIMBRÃO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO PARA A COMISSÃO PROMOTORA DAS 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

PONTO NÚMERO DOZE 

- PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E O NÚCLEO DE 
LEIRIA DA AMNISTIA INTERNACIONAL 

PONTO NÚMERO TREZE 

- EXPOSIÇÃO "O BRINQUEDO ATRAVÉS DOS TEMPOS" 

** 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL “ESPLANADA D E LEIRIA” SITO 
NO JARDIM LUÍS DE CAMÕES, NA CIDADE DE LEIRIA 

N.º 0708/02 Presente a comunicação com entrada n.º 11655 de 16.04.02 enviada à 
Câmara Municipal de Leiria pela sociedade “Restaurante Esplanada de Leiria Ld.ª” 
arrendatária do imóvel, relativa ao trespasse do estabelecimento comercial referido em 
epígrafe. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto d elibera, por 
unanimidade, comunicar à sociedade arrendatária “Re staurante Esplanada de Leiria, 
Ld.ª”, que é de todo impossível pronunciar-se sobre  o exercício do direito de 
preferência no trespasse do mencionado estabelecime nto, uma vez que não foi 
enviada a relação dos equipamentos e benfeitorias q ue fará parte integrante do 
respectivo contrato, nem o texto das restantes cláu sulas contratuais, conforme 
determina o artigo 416.º do Código Civil, aplicável  por força do disposto no artigo 
116.º do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pe lo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 
15 de Outubro. 

Mais delibera, por considerar tais elementos como e ssenciais à alienação, 
solicitar o seu envio à sociedade arrendatária. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0709/02 PROC.º N.º 1108/00 - (fl. - 140) 

De JOAQUIM LUÍS VIEIRA PEREIRA,  residente na Avenida Marquês de 
Pombal, n.º 15 – r/c d.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da 
Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto que lhe foi exposto através do ofício 
n.º 713, de 29.01.02, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de alterações a levar a efeito num edi fício, situado na Rua Tenente 
Valadim, n.º 1, freguesia de Leiria, ao abrigo do d isposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 
63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-
Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referidos na deliberação tomada em 
03.01.02, transmitida através do ofício n.º 713, de  29.01.02, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 0710/02 PROC.º N.º 1490/00 - (fl. - 87) 

De JORFAL – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA,  com sede em Charneca do 
Bailadouro, Lote 40, freguesia de Pousos, acompanhado de uma informação da Repartição 
de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o 
requerente não se pronunciou sobre o assunto que lhe foi exposto através do oficio n.º 719, 
de 29.01.02, desta Câmara Municipal. 
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A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional a levar a efe ito na Antiga Praça de Touros, 
freguesia de Pousos, ao abrigo do disposto na alíne a b) do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do 
artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nov embro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos mot ivos já referidos na deliberação 
tomada em 03.01.02, transmitida através do ofício n .º 719, de 29.01.02, desta Câmara 
Municipal. 

** 
N.º 0711/02 PROC.º N.º 120/01 - (fl. - 32) 

De JOAQUIM DA CRUZ,  residente na Rua de S. Silvestre, n.º 131 - Cumeira, 
freguesia de Barreira, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto que lhe foi exposto através do ofício n.º 718, de 29.01.02, 
desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
alteração de uso de um estabelecimento comercial, d esignado por Loja 5, situado no 
Edifício Maringá – Rua de S. Francisco, freguesia d e Leiria, para talho e charcutaria, 
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do arti go 63.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 
20 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 250/94, de 15 de Outubro, 
pelos motivos já referidos na deliberação tomada em  03.01.02, transmitida através do 
ofício n.º 718, de 29.01.02, desta Câmara Municipal . 

** 
N.º 0712/02 PROC.º N.º 926/01 - (fl. - 130) 

De PAULO CÉSAR DINIZ ROSA E OUTROS, residente na Rua da Cooperativa, 
n.º 54 – r/c d.º - S. Romão, freguesia de Pousos, referente ao projecto de arquitectura de 
alterações a levar a efeito num estabelecimento de bebidas, designado por fracção “B”, 
correspondente ao r/chão d.º - Loja 2, de um edifício situado em Baralha – S. Romão, 
freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22.04.02, e tendo em conta o 
parecer emitido pela Divisão Jurídica, delibera, po r unanimidade, aprovar o projecto 
de arquitectura das alterações a levar a efeito no estabelecimento acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º não poderão efectuar-se obras nas partes comuns ; 
2.º garantir o cumprimento do disposto no Decreto-L ei n.º 292/00, de 14 de 

Novembro (relativamente ao isolamento acústico); 
3.º cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Centro de Saúde (do 

qual deverá ser dado conhecimento ao requerente); 
4.º apresentar os respectivos projectos de especial idade, no prazo de 180 

dias. 
Mais delibera dar conhecimento do teor da presente deliberação, ao 

condomínio do edifício em causa. 
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** 

N.º 0713/02 PROC.º N.º 1044/01 - (fl. - 63) 

De JAIME PEREIRA FRANCISCO,  residente na Rua Frei Joaquim das Neves, 
n.º 28 – Souto do Meio, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de uma informação da 
Repartição de Apoio Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando 
que o requerente não se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio 
n.º 146, de 09.01.02, desta Câmara Municipal 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um conjunto habitacional e muros, a  levar a efeito em Barroca - 
Andrinos, freguesia de Pousos, ao abrigo do dispost o nas alíneas a) e b) do n.º 1 e 
alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º do Decreto-Lei n. º 445/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, pelos motivos já 
referidos na deliberação tomada em 27.12.01, transm itida através do ofício n.º 146, de 
09.01.02, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 0714/02 PROC.º N.º 1168/01 - (fl. - 47) 

De MANUEL DA COSTA MARQUES,  residente na Rua da Estação, n.º 92-B, 
freguesia de Marrazes, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto que lhe foi exposto através do ofício n.º 116, de 08.01.02, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o projecto de 
arquitectura de um bloco habitacional, a levar a ef eito em Espinheira, freguesia de 
Marrazes, ao abrigo do disposto nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
19.12.01, transmitida através do ofício n.º 116, de  08.01.02, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 0715/02 PROC.º N.º 1425/01 - (fl. - 56) 

De MANSOS – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA E HABIRUIVO – S OCIEDADE 
DE CONSTRUÇÕES, LDA com sede na Rua D. Luís I – S. Paulo - Lisboa, referente ao 
projecto de arquitectura de um edifício misto destinado a comércio, escritórios e serviços, a 
levar a efeito na Rua Machado Santos / Rua de Alcobaça, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22.04.02, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por maioria, 
com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Hélder Roque,  notificar o requerente nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de Proce dimento Administrativo: 
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Trata-se do projecto de arquitectura referente às o bras de construção de 
um edifício numa zona definida no Plano Director Mu nicipal como Áreas Habitacionais 
ou Residenciais, Zona Consolidada da Cidade de Leir ia. 

O local insere-se ainda na Zona de Protecção do edi fício do antigo Colégio 
Correia Mateus, inserindo-se ainda integrado na áre a sujeita a estudo por parte da 
equipa do Plano de Pormenor do Centro Histórico e n a zona de intervenção do 
Gabinete de Reabilitação Urbana. 

O proposto abrange parte de um quarteirão onde se i nclui o conjunto 
edificado do antigo Colégio Correia Mateus e antiga  Casa de Saúde e ainda parte do 
conjunto arbóreo do contínuo verde que pertencia à Quinta do Charters. 

O pedido apresentado não prevê a manutenção da anti ga Casa de Saúde 
nem do maciço arbóreo localizado a tardoz da mesma.  

De acordo com o parecer emitido pelo Gabinete de Re abilitação Urbana (do 
qual deverá ser dado conhecimento ao requerente) a intervenção para o local deveria 
prever a manutenção do edifício da referida Casa de  Saúde bem como do maciço 
arbóreo existente. 

Assim e analisado o processo ao abrigo do disposto no art.º 20.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado  pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 
de Junho, verifica-se que: 

1.º não é apresentado termo de responsabilidade ela borado de acordo 
com o Anexo I da Portaria n.º 1110/01, de 19 de Set embro, devendo referir o 
cumprimento do Regulamento do Plano Director Munici pal; 

2.º o proposto não se enquadra no local no que se r efere à volumetria 
proposta do lado Norte face às construções existent es, nomeadamente junto ao 
Colégio Correia Mateus e antiga Casa de Saúde, cons iderando-se que deveria o 
projecto ser reformulado de acordo com o indicado n o parecer do Gabinete de 
Reabilitação Urbana; 

3.º o proposto não cumpre com o disposto no art.º 5 9.º do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas, relativamente às pro priedades confinantes do lado 
Norte e Nascente, devendo garantir-se um afastament o mínimo de 5,00m do edifício 
ao limite da propriedade do lado Norte e Nascente; 

4.º não é indicado o sistema de ventilação das inst alações sanitárias 
interiores, de acordo com o art.º 87.º do RGEU; 

5.º não se esclarece quanto ao cumprimento da total idade dos aspectos 
previstos no Decreto-Lei n.º 368/99, de 18 de Setem bro (relativamente à segurança 
contra incêndios nos espaço comerciais), não sendo efectuada referência ao mesmo 
quer na memória descritiva quer nos elementos gráfi cos, considerando-se que deverá 
assegurar-se a acessibilidade a viaturas de bombeir os a partir dos arruamentos 
envolventes ao lado Nascente do edifício, a fim de se garantir as devidas condições 
de segurança em caso de incêndio; 

6.º não se esclarece quanto ao cumprimento da total idade dos aspectos 
previstos no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril ( relativamente à segurança contra 
incêndios nas caves destinadas a estacionamento) nã o sendo efectuada referência ao 
mesmo quer na memória descritiva, quer nos elemento s gráficos, não sendo 
indicados nomeadamente os caminhos de evacuação fac e ao disposto no art.º 13º do 
mesmo Decreto-Lei; 
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7.º o projecto não cumpre com o disposto no Decreto  Regulamentar n.º 
38/97, de 25 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto Regulamentar n.º 4/99, 
de 1 de Abril (relativamente aos estabelecimentos d e restauração), devendo prever-se 
instalações sanitárias destinadas ao pessoal não in tegradas nas zonas de acesso ao 
público, não sendo ainda referido na memória descri tiva o número de lugares 
sentados e em pé; 

8.º o projecto deverá cumprir com o disposto no Dec reto-Lei n.º 123/97, de 
22 de Maio, relativamente à acessibilidade a defici entes. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 24.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. 

Delibera ainda que o edifício a levar a efeito no l ocal deverá ter em conta 
uma ocupação habitacional, de preferência com um va lor indicativo entre os 20% a 
25% da volumetria total. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva, considerou que poderia apenas 
preservar-se a fachada, integrando-a num edifício mais moderno porque a ideia não é nova 
e há exemplos desses de grande bom gosto, embora não tenha nada a obstar a que se 
preserve todo o edifício. Mas a principal questão é não deixar que um edifício com esta 
volumetria fique só com ocupações para serviços, uma vez que assim se estaria a contribuir 
para a desertificação do centro da cidade. Mesmo que sejam poucos fogos, a Câmara 
mostrará vontade de querer fixar as pessoas na cidade, apesar do local não estar na zona 
de intervenção do Centro Histórico e não ser obrigatória a ocupação habitacional. Não se 
deve deixar ao critério dos promotores a percentagem devida para habitação, deve haver 
gente dentro dos edifícios também à noite. 

Trata-se de uma questão de princípio em termos urbanísticos. Tanto mais que 
frequentemente a Câmara condiciona outras intervenções, de menor peso urbano, algumas 
pequenas coisas e isto, que é uma intervenção marcante na cidade também deve ter 
condicionantes, se assim se considerar em termos de interesse municipal. 

A Sr.ª Presidente informou que o edifício antigo foi inicialmente concebido para 
uma casa de família e só mais tarde reutilizado para Casa de Saúde. A solução apresentada 
é bastante harmoniosa mas gosta da ideia de se deixar o edifício da ex-Casa de Saúde 
como referência para muitas pessoas ali nascidas e o respectivo pátio com as árvores que 
já lá se encontram, formando assim um conjunto com alguma beleza. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque vota contra o parecer do Gabinete de 
Reabilitação Urbana porque impõe a permanência do edifício da Casa de Saúde e 
respectivo pátio com as árvores. O edifício não é classificado e não tem qualquer valor 
patrimonial, devendo apenas ficar registada em placa a sua existência no local. 

Igualmente vota contra a imposição de uma ocupação habitacional, a qual, 
perante as características do edifício proposto, devia ser deixada como recomendação a ter 
em conta pelo promotor, em virtude de se tratar de uma zona consolidada, sem qualquer 
risco de desertificação, antes pelo contrário, e de ir substituir anteriores edificações que não 
tinham fins habitacionais. 

Considera que se deve deliberar baseado em legislação e não em critérios 
subjectivos e de gosto pessoal, como acontece com as referidas imposições, as quais muito 
se devem à polémica alimentada na comunicação social, para a qual nada contribuiu. 
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Concorda com a redução da volumetria proposta para o lado Norte, demasiado 
exagerada e não proporcional às construções existentes, e considera o projecto 
apresentado bastante interessante na sua concepção e utilização, assim como a mais valia 
para o local dos 400 lugares disponíveis para estacionamento. 

A Sr.ª Presidente, que também não concorda com os pontos de vista do Sr. 
Vereador Dr. Hélder Roque, é da opinião que deverá haver alguma ocupação habitacional 
num edifício com o volume do que se pretende construir. Trata-se de uma questão de 
filosofia em matéria urbana e num espaço nevrálgico da cidade com grande valor afectivo e 
urbano. 

O facto de que o que estava ali estava mal, não quer dizer que não exijamos 
uma intervenção de qualidade para o local em causa. Esta intervenção é de um grau de 
exigência enorme e isso é assumido. 

** 

PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0716/02 INF. N.º 28/01 - (fl. - 22) 

De JOSÉ DA SILVA FABIÃO,  residente na Praça Rodrigues Lobo, n.º 4 – 1.º 
esq.º, freguesia de Leiria, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do oficio n.º 1644, de 28.02.02, 
desta Câmara Municipal  

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de construção de um edifício, a levar a  efeito na Rua Hermenegildo 
Capelo, freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 63.º 
do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já refe ridos na deliberação tomada em 
29.01.02, transmitida através do ofício n.º 1644, d e 28.02.02, desta Câmara Municipal. 

** 

N.º 0717/02 INF. N.º 94/01 - (fl. - 34) 

De GUIOGESTÃO - ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E GESTÃO DE BE NS 
IMOBILIÁRIOS, LDA, com sede na Estrada dos Marinheiros, n.º 63 – 1.º, freguesia de 
Marrazes, acompanhado de elementos acerca da proposta de indeferimento efectuada nos 
termos do CPA, e referente ao pedido de viabilidade de construção de um pavilhão 
industrial, a levar a efeito em Cova das Faias, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e consideran do que os elementos 
apresentados vêm dar resposta aos motivos que estiv eram na origem da proposta de 
indeferimento e concordando com a informação presta da pelo Departamento de 
Obras Particulares em 22.04.02, delibera, por unani midade, viabilizar a pretensão, pelo 
prazo de um ano, nos termos do disposto no art.º 13 .º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, 
condicionado ao seguinte: 
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1.º cumprir com o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, 
nomeadamente: 

1.1 art.º 49.º, relativamente à área de construção e cércea; 
1.2 art.º 71.º, relativamente aos estacionamentos a  prever; 
2.º cumprir com as condições indicadas no parecer e mitido pelo ICERR – 

Instituto para a Conservação e Exploração da Rede R odoviária (do qual deverá ser 
dado conhecimento ao requerente), relativamente aos  acessos e afastamentos ao IC2; 

3.º prever o alargamento dos arruamento envolventes , nomeadamente do 
lado Sul, de modo a que este disponha de um perfil de 6,50m; 

4.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 109/9 1, de 15 de Março, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 282/93, de 17 de Agosto, e Decreto Regulamentar 
n.º 25/93, de 17 de Agosto, relativamente ao licenc iamento industrial, no caso de se 
pretender a instalação de uma indústria; 

5.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente Regulamento Geral das Edificações Urba nas e Regulamento do Plano 
Director Municipal. 

** 

N.º 0718/02 INF. N.º 103/01 - (fl. - 26) 

De JAIME GASPAR DOS SANTOS E OUTROS,  residente em Confraria, 
freguesia de Colmeias, acompanhado de uma informação da Repartição de Apoio 
Administrativo ao Departamento de Obras Particulares, comunicando que o requerente não 
se pronunciou sobre o assunto, que lhe foi exposto através do ofício n.º 1225, de 11.02.02, 
desta Câmara Municipal. 

A Câmara, atendendo a que o requerente não se pronu nciou no prazo 
estipulado no ofício acima referido, delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de 
viabilidade de remodelação de um edifício situado n a Travessa da Fonte Freire, 
freguesia de Leiria, ao abrigo do disposto na alíne a d) do n.º 1 do artigo 63.º do 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, com a re dacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
250/94, de 15 de Outubro, pelos motivos já referido s na deliberação tomada em 
22.01.02, transmitida através do ofício n.º 1225, d e 11.02.02, desta Câmara Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0719/02 PROC.º LOT. N.º 49/95 (fl. 401) 

De MANSOS, SA e HABIRUIVO, LDA.  com sede, respectivamente, na Rua D. 
Luís I, 19, em Lisboa e Travessa da Escola Técnica, lote 15 cave em Leiria, acompanhado 
de um requerimento solicitando a substituição de garantias bancárias por hipoteca dos lotes 
n.º23, 24, 25 e 26 do loteamento sito em Quintas do Sirol, freguesia de St.ª Eufémia. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade, manter 
o ponto 3.º da Deliberação Camarária datada de 05.1 2.01 quanto à apresentação das 
Garantias Bancárias, não aceitando a substituição d estas por hipoteca de lotes 
conforme pretendido pelos requerentes em epígrafe. 
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** 

N.º 0720/02 PROC.º LOT. N.º 2/96- (fl 611) 

De ANTÓNIO JOSÉ RIBEIRO PINTO PASCOAL E OUTROS residente na 
Av.ª Marquês de Pombal, Lote 4-r/c dt.º em Leiria, acompanhado de um requerimento 
solicitando a recepção definitiva das obras de infra-estruturas do loteamento situado em S. 
Romão freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 18.04.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante das garantias bancárias n.º D0000 01677 e n.º D000001679 emitidas 
pelo Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S. A. e m 04/10/96, devendo para o efeito 
ser elaborado o respectivo auto de recepção. 

** 

N.º 0721/02 PROC.º LOT. N.º 30/97- (fl 358) 

De LEIRIAPROM, LDA.  com sede na Rua Barro da Ponte n.º 145 em 
Caxieira, Santa Eufémia, referente à recepção provisória das obras de infra-estruturas do 
loteamento situado em Andrinos, freguesia de Pousos. 

A promotora já executou os trabalhos em falta relativos à execução do passeio 
confinante com o lote 9, conforme deliberado em reunião Camarária datada de 19.03.02. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 18.04.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção provisória das infra-estrutura s do loteamento e a redução da 
garantia n.º D000005110  para 10% do seu valor inicial, que ficará cativa a té à recepção 
definitiva da infra-estruturas que a mesma cauciona , devendo para o efeito ser 
elaborado o respectivo auto de recepção. 

** 

N.º 0722/02 PROC.º LOT. N.º 31/97- (fl 903) 

De EDIFOZ, SA com sede em Pocejal – Vermoil, referente à recepção 
provisória das obras de infra-estruturas do loteamento situado em Quinta da Carvalha, 
freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais e De partamento de Urbanismo em 
22.04.2002, delibera, por unanimidade, autorizar a recepção provisória parcial das 
infra-estruturas do loteamento e a redução das gara ntias bancárias n.º D000006064  
para €96.444,41 (referente à rede viária), n.º D000 006058 para €11.793,39 (referente à 
arranjos exteriores), n.º D000006062  para €13.647,26 (referente à rede de água no 
interior do loteamento) e n.º D000006066  para €32.580,58 (referente à rede de esgotos 
domésticos e pluviais) emitidas pelo Banco Nacional  de Crédito Imobiliário, SA, que 
ficarão cativas até à recepção definitiva das infra -estruturas que as mesmas 
caucionam, devendo para o efeito ser elaborado o re spectivo auto de recepção. 
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Mais é deliberado conceder o prazo de 60 dias para executar os trabalhos 
em falta referidos nas informações do Departamento de Obras Municipais e Divisão 
de Apoio Técnico. 

** 

N.º 0723/02 PROC.º LOT. N. 8/00 – Retirado. 

** 

N.º 0724/02 PROC.º LOT. N.º 5/01 - (fl 64) 

De SILVINO DE JESUS SANTOS,  residente em Portela do Outeiro em 
Colmeias, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a efeito em Pinheiros, 
freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 18.04.20 02, cujo teor abaixo se 
transcreve e que propõe o indeferimento da pretensã o pelos motivos nela indicados 
delibera, por unanimidade, notificar o requerente n os termos dos artigos 100.º e 101.º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“Face à informação da ANA-Aeroportos de Portugal SA , enviada por Fax, a 
pretensão não é viável, inviabilizando qualquer con strução acima da cota do terreno 
para os lotes 1, 2, 3, 4, 5, e 6; viável para um só  piso acima da cota do terreno para os 
lotes 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 e 20, sendo viável os  dois pisos propostos para os lotes 11, 
12, 13, 14, 15 e 16.” 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea c) do artigo 13.º do Decreto-
Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 334/95, de 28 
de Dezembro. 

** 

PROCESSOS DE OBRAS SUBMETIDOS A DESPACHO 

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

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE VAI DO CENTRO DO BARRAC ÃO À CERÂMICA 
PROGRESSO DA LAGOA – COLMEIAS. ESTUDO DE REVISÃO DE  PREÇOS PARA 
APROVAÇÃO. PROC.º T.105/98 

N.º 0725/02 Pela firma Manuel Gomes António, Lda. e confirmado pelo DOM foi presente 
para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição n.ºs 1, 3, 
4 e 5T+ da obra supra, no valor de €8.432,43 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de €8.432,43 + IVA.  

** 

EXECUÇÃO DA ROTUNDA NA CONFLUÊNCIA DA AVENIDA MARQU ÊS DE POMBAL 
COM AS RUAS DO MUNICÍPIO E D. JOSÉ ALVES CORREIA DA  SILVA. INFORMAÇÃO 
SOBRE TRABALHOS A MENOS E RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. PROC.º T.236/98 

N.º 0726/02 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a menos 
no valor de €5.047,83 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a menos no val or de €5.047,83  + IVA. devendo 
dar-se conhecimento à firma Construções Vieira Mend es, Lda. 

Mais delibera ratificar o despacho da Sr.ª Presiden te de 03.05.99 que 
aprovou os trabalhos a mais no valor de €11.741,45.  

** 

REPARAÇÃO, MELHORAMENTO E RECTIFICAÇÃO DA EM DE POR TO CARRO – 
TROÇO ENTRE MACEIRINHA E O LIMITE DO CONCELHO – 1.ª  FASE. ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO. PROC.º T.242/98 

N.º 0727/02 Pela firma Construções Pragosa, SA e confirmado pelo DOM, foi presente 
para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de medição n.ºs 1, 2, 
3, 4, 5T+, 6 e 7 da obra supra, no valor de €52.630,09 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de €52.630,09  + IVA 

** 
EXTENSÃO DE SAÚDE DE BARREIRA. INFORMAÇÃO SOBRE TRA BALHOS A MAIS. 
PROC.º T.40/99 

N.º 0728/02 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do DOM na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a 
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preços de proposta no valor de €495 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor 
de €23.556 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s de proposta no valor de €495 + 
IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €23.556 + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à firma Fernando Silva & Vieira, Const ruções, Lda.  

** 

PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA PA DRE MANUEL 
PEREIRA PATRÃO E RUA DA MARINHA DE CIMA – SOUTO DA CARPALHOSA. 
ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO. PROC.º T.129/99 

N.º 0729/02 Pela firma CMPR – Construções e Obras Públicas, Lda. e confirmado pelo 
DOM foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de Preços respeitante aos Autos de 
medição n.ºs 1, 2, 3, 4 e 6 da obra supra, no valor de €5.126,88 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
DOM delibera, por unanimidade, aprovar o estudo de revisão de preços apresentado 
no valor de €5.126,88  + IVA 

** 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE LUMINOSA – CONCUR SO PÚBLICO 
PARA CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE EM SUBSO LO DESTINADO À 
CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM PARQUE PÚB LICO DE 
ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS LIGEIRAS E  CONCESSÃO DE 
EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE  LEIRIA E 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNEL NA ZONA  CENTRAL DA 
CIDADE DE LEIRIA. INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFIN ITIVA. PROC.º 
T.178/00 

N.º 0730/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, acompanhado do relatório de 
análise das propostas apresentadas pelos concorrentes qualificados no concurso e do 
relatório final de análise das propostas, cujo teor se transcreve: 
“CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE EM 
SUBSOLO DESTINADO À CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 
PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS 
LIGEIRAS E CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE NA 
CIDADE DE LEIRIA E ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNEL DA 
ZONA CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
Nos dias quatro, cinco, seis, sete e doze do mês de Março de dois mil e dois, nesta 

cidade de Leiria e edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Comissão de Análise das 
Propostas do “concurso público para constituição de direito de superfície em subsolo 
destinado à concepção, construção e exploração de um parque público de estacionamento 
subterrâneo para viaturas ligeiras e concessão de exploração de parcómetros à superfície 
na cidade de Leiria e elaboração do projecto de execução do túnel da zona central da 
cidade de Leiria”, nomeada pela Câmara Municipal de Leiria, através da deliberação n.º 
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2084 de dois de Agosto de dois mil, constante da Acta n.º vinte e oito, para proceder à 
análise das propostas admitidas no concurso supra referido e elaborar o relatório respectivo, 
e que é constituída por: 
- Fernando Brites Carvalho, Engenheiro Civil e Vereador da Câmara Municipal de Leiria, 
como Presidente; 
- Teresa de Jesus da Fonseca Clemente Monteiro, Chefe da Divisão Jurídica; 
- Fernando Eduardo Loureiro Malhó, Engenheiro Civil Municipal. 

Os concorrentes qualificados, cujas propostas foram objecto de análise, são: 
- “ECOP – Empresa de Construções e Obras Públicas Arnaldo de Oliveira, SA”, a que se 
refere a proposta adiante designada por “Proposta 1”; 
- consórcio “ João Cerejo dos Santos”/ SPEL – Sociedade de Parques de Estacionamento 
SA”, a que se refere a proposta adiante designada por “Proposta 2”. 

I – Critério de adjudicação: componentes e factores  
Na análise do mérito das propostas para efeitos de adjudicação, teve-se em conta o 

critério da proposta mais vantajosa, por aplicação, a cada componente, dos factores fixados 
no Programa de Concurso e respectiva ponderação, a saber: 
1. Componentes que constituem o objecto do concurso e respectiva ponderação: 
1.1. Concepção, construção e exploração de um parque público de estacionamento 
subterrâneo ............................................................................................................ 70 %; 
1.2. Concessão de exploração de parcómetros à superfície, incluindo fornecimento e 
aplicação de equipamento ..................................................................................... 30 %. 
2. Factores a considerar na classificação de cada componente: 
2.1. Concepção, construção e exploração de um parque público de estacionamento 
subterrâneo: 

a) Montante de renda a pagar à Câmara Municipal de Leiria .............. 15 %; 
b) Valor das tarifas a praticar ............................................................... 20 %; 
c) Prazo de execução dos trabalhos .................................................... 10 %; 
d) Valor técnico da proposta, incluindo a concepção funcional do estudo do 

parque, arranjos de superfície e número de lugares de estacionamento 
propostos ......................................................................................... 55 %. 

2.2. Concessão de exploração de parques colectivos e parcómetros à superfície, incluindo 
fornecimento e aplicação de equipamento: 

a) Valor das tarifas a praticar ............................................................. 30 %; 
b) Montante da renda a pagar à Câmara Municipal de Leiria ............ 10 %; 
c) Eficácia do sistema de fiscalização proposto pelo concorrente ..... 20 %; 
d) Características do equipamento proposto pelo concorrente .......... 10 %; 
e) Maior número de lugares não pagos e ou outras propostas, destinados a 

residentes e espaços de cargas e descargas na área de influência do parque 
......................................................................................................... 20 %; 

f) Qualidade dos arranjos de superfície da área dos parcómetros ...... 10 %. 

II – Análise das propostas 
A Comissão, depois de analisar as propostas, de acordo com o critério de 

adjudicação e com os factores fixados para cada componente no Programa de Concurso, 
deliberou, por unanimidade, da forma como se segue. 
1. Concepção, construção e exploração de um parque público de estacionamento 
subterrâneo – no Capítulo III) esta componente será designada por Componente “A” 

a) Montante de renda a pagar à Câmara Municipal de Leiria 
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PROPOSTAS MONTANTE PERCENTAGEM 
Proposta 1 600.000$00 8,09 
Proposta 2 1.112.400$00 15 

 
b) Valor das tarifas a praticar 

PROPOSTAS VALOR MÉDIO PERCENTAGEM 
Proposta 1 96$33 20 
Proposta 2 155$00 12,43 

Na aplicação deste factor, o valor médio do custo por hora para tarifas progressivas 
foi encontrado por referência ao período de 24 horas de estacionamento (cfr. alínea c) do 
ponto 22.2 do Programa de Concurso). 

c) Prazo de execução dos trabalhos 
PROPOSTAS PRAZO PERCENTAGEM 
Proposta 1 Oito meses 10 
Proposta 2 240 dias 10 

A ambas as Propostas foi atribuída a percentagem máxima de 10 (dez), uma vez que 
os concorrentes apresentam prazo equivalente para a execução dos trabalhos de 
construção do parque público de estacionamento subterrâneo. 

Com efeito, por força das disposições combinadas do ponto 8 do artigo 22.º e do 
ponto 3 do artigo 29.º, ambas do Caderno de Encargos, neste factor considerou-se o prazo 
de execução dos trabalhos de construção do parque público de estacionamento 
subterrâneo, já que não teria de constar das Propostas nem de ser ponderado o prazo de 
execução dos arranjos exteriores à superfície por o mesmo ter sido imperativamente fixado 
(no seu limite máximo) no Caderno de Encargos. 

d) Valor técnico da proposta, incluindo a concepção funcional do estudo do 
parque, arranjos de superfície e número de lugares de estacionamento propostos 

PROPOSTAS PONTUAÇÃO PERCENTAGEM 
Proposta 1 6 33 
Proposta 2 10 55 

A pontuação neste factor é de 6 (seis) para a Proposta 1 e de 10 (dez) para a 
Proposta 2, de acordo com a fundamentação que se segue. 

d1) Concepção funcional do estudo do parque: 
Acessos ao parque: na Proposta 1 a saída do parque é feita em frente ao edifício 

da Caixa Geral de Depósitos junto a um acesso pedonal; na Proposta 2 a saída do parque é 
feita no alinhamento da Rua João de Deus, o que resulta com absoluta evidência mais 
favorável ao escoamento das viaturas e segurança do tráfego, uma vez que a solução 
apresentada na Proposta 1 obrigaria a uma concordância de difícil execução para ligação às 
Ruas João de Deus e Correia Mateus, além de obrigar à passagem de viaturas em zona 
pedonal. 

Circulação interna no parque: na Proposta 1, com a consideração de meios 
pisos, a descida aos pisos inferiores obriga à passagem das viaturas pelas vias de 
circulação interna de procura de lugar dos pisos intermédios; na Proposta 2, a procura de 
lugares é autónoma relativamente à circulação de viaturas entre pisos, proporcionando 
percursos de menor extensão no interior do parque, com claros benefícios ao nível da 
emissão de gases poluentes e facilitando a utilização do parque. 
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Acessos pedonais: a Proposta 1 prevê três acessos por escada e dois por 
elevador; a Proposta 2 apresenta três acessos por escada e um por elevador; a localização 
dos acessos por escada apresentados na Proposta 1 obrigam a percursos pedonais mais 
longos relativamente aos previstos na Proposta 2 (cerca do dobro); a localização do 
elevador previsto na Proposta 2 é óptima do ponto de vista da sua funcionalidade ao permitir 
um acesso mais fácil e seguro aos utentes dos lugares para deficientes; pelo que as 
vantagens assinaladas à Proposta 2 compensam e superam a diferença no número de 
elevadores. 

Características geométricas do parque: ambas as Propostas cumprem as 
exigências feitas no Caderno de Encargos. 

d2) Arranjos de superfície: a Proposta 1 fica prejudicada, em comparação com a 
Proposta 2, por não prever a ligação entre a saída do parque e as Ruas João de Deus e 
Correia Mateus, o que vem a traduzir-se numa “incoerência” entre a concepção do parque e 
os arranjos de superfície; acresce que, pelos projectos apresentados, a solução contida na 
Proposta 2 apresenta-se com uma pormenorização que permite uma melhor definição e 
percepção dos acabamentos e arranjos exteriores. 

d3) Número de lugares de estacionamento propostos: a Proposta 1 contempla 395 
lugares de estacionamento; a Proposta 2 contempla 309 lugares de estacionamento, o que 
torna, neste aspecto, a Proposta 1 mais vantajosa. 
2. Concessão de exploração de parques colectivos e parcómetros à superfície, incluindo 

fornecimento e aplicação de equipamento – no Capítulo III) esta componente será 
designada por Componente “B” 
 a) Valor das tarifas a praticar 

PROPOSTAS TARIFA PERCENTAGEM 
Proposta 1 43$00 30 
Proposta 2 102$60 12,57 

b) Montante de renda a pagar à Câmara Municipal de Leiria 
PROPOSTAS MONTANTE PERCENTAGEM 
Proposta 1 2.750.000$00 10 
Proposta 2 336.000$00 1,22 

c) Eficácia do sistema de fiscalização proposto pelo concorrente 
PROPOSTAS SISTEMA PONTUAÇÃO PERCENTAGEM 

Proposta 1 
Fiscalização mista com dois 
funcionários, atribuindo 20% 
de IVA da receita à P.S.P. 

8 16 

Proposta 2 
Contratação do serviço à 
P.S.P., com o recurso a 
agentes em folga de serviço 

10 20 

A pontuação neste factor é de 8 (oito) para a Proposta 1 e de 10 (dez) para a 
Proposta 2, de acordo com a fundamentação que se segue. 

Por comparação com a Proposta 1, o sistema de fiscalização apresentado na 
Proposta 2 resultará mais eficaz, uma vez que garante a presença permanente de agentes 
da autoridade policial e não proporcionará eventuais situações de “conflito” ou ambiguidade 
relativamente às funções de fiscalização exercidas por aquela autoridade e pelos 
funcionários do concessionário. 
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d) Características do equipamento proposto pelo concorrente 
PROPOSTAS PONTUAÇÃO PERCENTAGEM 
Proposta 1 10 10 
Proposta 2 10 10 

Os equipamentos propostos pelos dois concorrentes foram considerados 
adequados, pelo que a ambas as propostas foi atribuída igual pontuação que veio a traduzir-
se na percentagem máxima. 

e) Maior número de lugares não pagos e ou outras propostas, destinadas a 
residentes e espaços de cargas e descargas na área de influência do parque 

PROPOSTAS N.º LUGARES NÃO PAGOS PONTUAÇÃO PERCENTAGEM 
Proposta 1 30 10 20 
Proposta 2 14 4,66 9,32 

f) Qualidade dos arranjos de superfície da área dos parcómetros 
PROPOSTAS PONTUAÇÃO PERCENTAGEM 
Proposta 1 10 10 
Proposta 2 10 10 

Analisados os projectos constantes das duas propostas, verifica-se que nenhum 
deles se destaca por uma intervenção relevante no espaço público, pelo que ambas as 
propostas merecem igual pontuação que veio a traduzir-se na percentagem máxima. 

III – Aplicação dos índices de ponderação das Compo nentes “A” e “B” 
QUADRO-SÍNTESE 

COMPONENTES FACTORES PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 

a) 8,09 15 

b) 20 12,43 

c) 10 10 

d) 33 55 

COMPONENTE 
“A” 

Índice de 
ponderação 

70% SUBTOTAL 
71,09 x 0,70 = 

= 49,76% 
92,43 x 0,70 = 

= 64,70% 

a) 30 12,57 

b) 10 1,22 

c) 16 20 

d) 10 10 

e) 20 9,32 

f) 10 10 

COMPONENTE 
“B” 

Índice de 
ponderação 

30% 

SUBTOTAL 
96,00 x 0,30 = 

= 28,80% 
63,11 x 0,30 = 

= 18,93% 

TOTAL 
49,76 + 28,80 = 

= 78,56% 
64,70 + 18,93 = 

= 83,63% 
Em face dos resultados obtidos, a Comissão deliberou, por unanimidade, 

ordenar as Propostas da seguinte forma: 
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1.º - Proposta 2, apresentada por consórcio “ João Cerejo dos Santos”/ SPEL – Sociedade 
de Parques de Estacionamento S.A.”, com a percentagem de 83,63; 
2.º - Proposta 1, apresentada por “ECOP – Empresa de Construções e Obras Públicas 
Arnaldo de Oliveira, S.A.”, com a percentagem de 78,56. 

Mais deliberou remeter o presente Relatório à Câmara Municipal de Leiria para 
conhecimento, após o que esta Comissão, salvo decisão expressa em contrário daquele 
órgão, procederá à audiência prévia escrita dos concorrentes, conforme o disposto no artigo 
101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.” 
“CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE EM 
SUBSOLO DESTINADO À CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM 
PARQUE PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO PARA VIATURAS 
LIGEIRAS E CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PARCÓMETROS À SUPERFÍCIE NA 
CIDADE DE LEIRIA E ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO TÚNEL DA 
ZONA CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA 

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dois, nesta cidade de Leiria e 

edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Comissão de Análise das Propostas do “concurso 
público para constituição de direito de superfície em subsolo destinado à concepção, 
construção e exploração de um parque público de estacionamento subterrâneo para viaturas 
ligeiras e concessão de exploração de parcómetros à superfície na cidade de Leiria e 
elaboração do projecto de execução do túnel da zona central da cidade de Leiria”, nomeada 
pela Câmara Municipal de Leiria, através da deliberação n.º 2084, de 2 de Agosto de 2000, 
constante da Acta n.º 28, para, em cumprimento do disposto no artigo 105.º do Decreto-Lei 
n.º 59/99, de 2 de Março, proceder à análise e ponderação das observações apresentadas 
pelos concorrentes em sede de audiência prévia e elaborar o relatório respectivo, e que é 
constituída por: 
- Fernando Brites Carvalho, Engenheiro Civil e Vereador da Câmara Municipal de Leiria, 
como Presidente; 
- Teresa de Jesus da Fonseca Clemente Monteiro, Chefe da Divisão Jurídica; 
- Fernando Eduardo Loureiro Malhó, Engenheiro Civil Municipal. 

Os concorrentes ouvidos nos termos do disposto no artigo 101.º do Decreto-Lei 
n.º 59/99, são: 
- consórcio “ João Cerejo dos Santos”/ “SPEL – Sociedade de Parques de Estacionamento 
SA”, classificado em primeiro lugar com a percentagem de 83,63; 
- “ECOP – Empresa de Construções e Obras Públicas Arnaldo de Oliveira, SA”; classificado 
em segundo lugar com a percentagem de 78,56. 

A Comissão, depois de verificar que nenhum dos concorrentes se pronunciou 
sobre o projecto de decisão final, deliberou, por unanimidade, propor a adjudicação da 
constituição de direito de superfície em subsolo destinado à concepção, construção e 
exploração de um parque público de estacionamento subterrâneo para viaturas ligeiras e 
concessão de exploração de parcómetros à superfície na cidade de Leiria e elaboração do 
projecto de execução do túnel da zona central da cidade de Leiria ao consórcio “João Cerejo 
dos Santos”/ “SPEL – Sociedade de Parques de Estacionamento S.A.”, pelos motivos e com 
os fundamentos constantes do relatório de análise das propostas, o qual se dá aqui por 
reproduzido na íntegra. 

Mais deliberou submeter o presente relatório à Câmara Municipal de Leiria, 
entidade competente para decidir quanto à adjudicação.” 
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A Câmara, depois de analisar e discutir o conteúdo dos relatórios referidos, 
delibera, por maioria, com o voto contra do Sr. Ver eador Dr. Hélder Roque, ao abrigo 
do art.º 102.º e 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de  2 de Março, adjudicar a constituição 
do direito de superfície em subsolo destinado à con cepção, construção e exploração 
de um parque público de estacionamento subterrâneo para viaturas ligeiras e 
concessão de exploração de parcómetros à superfície  na cidade de Leiria e 
elaboração do projecto de execução do túnel da zona  central da cidade de Leiria ao 
consórcio “João Cerejo dos Santos”/“SPEL–Sociedade de Parques de 
Estacionamento SA”, com os fundamentos constantes d os relatórios supra 
transcritos. 

Mais delibera remeter o processo ao Departamento de  Obras Municipais 
para proceder à elaboração da minuta do contrato re spectivo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FREGUESIA E EXTENSÃO  DE SAÚDE DOS 
POUSOS – 1.ª FASE. INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFI NITIVA. PROC.º 
T.234/01 

N. º 0731/02 Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada nos termos dos 
artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi presente o processo 
respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de informação da 2.ª Repartição 
Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico (DOM) sobre a adjudicação definitiva da 
referida obra ao consórcio AZINHEIRO – Sociedade de Construções, Lda./Luís Serras 
Vermelho, Lda. pelo valor de €341.676,56 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repart ição Administrativa de 
Apoio ao Departamento Técnico (DOM), delibera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do art.º 110.º do Decreto- Lei n.º 59/99, de 2 de Março, 
adjudicar definitivamente a obra ao consórcio  AZINHEIRO – Sociedade de 
Construções, Lda./Luís Serras Vermelho, Lda . pelo valor de €341.676,56  + IVA 

** 

PONTO NÚMERO CINCO 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER N OS TERMOS DA LEI 
N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO 

N.º 0732/02 Presente um pedido de parecer, nos termos da Lei n.º 2/87, de 8 de Janeiro, 
do Governo Civil do Distrito de Leiria sobre a concessão de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão no estabelecimento “João Manuel Santos Gradiz” sito na Rua Central, 
n.º 95 – Barracão, Colmeias. 

Presente igualmente sobre o mesmo assunto parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Colmeias, comunicado pelo ofício n.º 104/02, de 11 de Abril de 2002. 
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Apreciado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade emitir parecer 
favorável desde que se contenha dentro do Regulamen to Municipal dos Horários de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Públ ico e de Prestação de 
Serviços em vigor neste Concelho. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA – ENT.25874/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0733/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de um painel publicitário a colocar junto à EN 113 (próximo da Escola EB 2, 3 Dr. 
Correia Mateus), freguesia de Pousos, durante o período de 15 de Setembro a 31 de 
Dezembro de 2001, destinado a divulgar a abertura do empreendimento “Parque Comercial 
de Leiria, Retail Park”. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedimento Administrativo), 
delibera por unanimidade manter o indeferimento pel os motivos constantes da sua 
deliberação de 12.09.01. 

** 
PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA – ENT.25875/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0734/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de um painel publicitário de duas faces, a colocar na confluência da Rua Dr. João 
Soares com a Avenida da Comunidade Europeia, freguesia de Leiria, por um período de 1 
de Outubro de 2001 a 31 de Março de 2002, para divulgação da abertura do Parque 
Comercial de Leiria Retail Park. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedimento Administrativo), 
delibera por unanimidade manter o indeferimento pel os motivos constantes da sua 
deliberação de 19.09.01 

** 

PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA – ENT.25876/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0735/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de um painel publicitário a colocar no cruzamento da EN 1 com a Rua Paulo VI, 
freguesia de Pousos, durante o período de 15 de Setembro a 31 de Dezembro de 2001, 
destinado a divulgar a abertura do empreendimento “Parque Comercial de Leiria, Retail 
Park”. 
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A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedimento Administrativo), 
delibera por unanimidade manter o indeferimento pel os motivos constantes da sua 
deliberação de 12.09.01. 

** 

PUBLICIDADE – FOTO INDUSTRIAL, SA – ENT.25877/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0736/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de um painel publicitário a colocar junto ao cruzamento da Rua Hermenegildo 
Capelo com a Av. D. João III (Rotunda onde se inicia a Av. Dr. Francisco Sá Carneiro), 
freguesia de Marrazes, durante o período de 15 de Setembro a 31 de Dezembro de 2001, 
destinado a divulgar a abertura do empreendimento “Parque Comercial de Leiria, Retail 
Park”. 

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedimento Administrativo), 
delibera por unanimidade manter o indeferimento pel os motivos constantes da sua 
deliberação de 12.09.01. 

** 

PUBLICIDADE - FOTO INDUSTRIAL, SA – ENT.25878/01 - ITL-42-9-1 

N.º 0737/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
colocação de um painel publicitário a colocar junto à EN 1 (nas proximidades do cruzamento 
da EN 1 com a EM 533-2 – Boavista), freguesia de Santa Eufémia, durante o.período de 15 
de Setembro a 31 de Dezembro de 2001, destinado a divulgar a abertura do 
empreendimento “Parque Comercial de Leiria, Retail Park”.  

A Câmara, considerando que a Firma requerente não s e pronunciou nos 
termos dos artigos 100.º e 101.º do CPA (Código do Procedimento Administrativo), 
delibera por unanimidade manter o indeferimento pel os motivos constantes da sua 
deliberação de 12.09.01. 

** 

PUBLICIDADE - MONTEPIO GERAL- ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA  - ITL-42-9-1 

N.º 0738/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
renovação de licenciamento dos alvarás de licença de publicidade nºs 5, 6, 7 e 8 de 2001, 
referentes aos painéis luminosos, a colocar nas suas instalações sitas no edifício Terraços 
do Liz, na Av. D. João III, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera p or unanimidade deferir 
o pedido de renovação por mais um ano das licenças de publicidade devendo 
apresentar, no acto de levantamento das mesmas, os documentos exigidos no art.º 
6.º, n.º 2 alínea c) e nos nºs 3, 4 e 5 do mesmo ar tigo. 
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** 

PUBLICIDADE – AUTO INDUSTRIAL, SA 

N.º 0739/02 Presente o processo da Firma mencionada em epígrafe, com sede em Alto 
do Vieiro, freguesia de Parceiros, solicitando o pedido de licenciamento de dois reclamos 
luminosos a colocar no exterior do stand de automóveis, sito na Rua Capitão Mouzinho 
Albuquerque, em Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido . 

** 

PUBLICIDADE – LIBARINA – COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DEC ORAÇÃO, LDA.  

N.º 0740/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, solicitando o licenciamento 
de dois reclamos luminosos a colocar no seu estabelecimento sito no Centro Comercial S. 
Francisco, loja 16, em Leiria. 

A Câmara, delibera por unanimidade deferir o pedido . 

** 

PUBLICIDADE – LEONOR & SUSANA, LDA. 

N.º 0741/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso, datado de 17.10.97, encontrando-se o mesmo 
colocado, conforme foi verificado pelos Fiscais Municipais, na fachada do seu 
estabelecimento sito Quinta do Alçada, Lote 3 em Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera p or unanimidade 
notificar a Firma requerente nos termos dos artigos  100.º e 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15/11, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01, (audiência de 
interessados) da intenção de ordenar a remoção da p ublicidade, no prazo de 8 dias, 
colocada sem prévio licenciamento, nos termos do ar t.º 20.º, n.º 2, alínea a) e n.º 3 do 
Regulamento Municipal da Publicidade. 

** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 

N.º 0742/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo a 23 de Abril de 2002, 
apresentando um total de Disponibilidades de €2.837.102,95 sendo de Operações 
Orçamentais €2.265.117,49 e de Operações de Tesouraria €571.985,43. 

A Câmara tomou conhecimento. 



 

CMLeiria/Acta n.º 17 de 2002.04.23 

.00705-(33) 

** 

PAGAMENTOS (2) 

N.º 0743/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 16 a 23 de Abril, correspondente às autorizações 
n.ºs 2847 a 3117, no montante de €1.750.297,75.  

** 

ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRIS PORT, EM 

N.º 0744/02 Presente a Nota de Débito n.º 100002, relativa à exploração do Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria durante o mês de Janeiro, no valor de €29.768,25; a Nota de 
Débito n.º 2000002, relativa à exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira durante o 
mês de Janeiro, no valor de €11.649,27; a Nota de Débito n.º 300002, relativa à exploração 
da Piscina Municipal de Maceira durante o mês de Janeiro, no valor de €11.244,66; a Nota 
de Débito n.º 4000002, relativa à exploração do Estádio Municipal de Leiria durante o mês 
de Janeiro, no valor de €25.455,64. 

As indemnizações compensatórias referem-se a: 
1) utilização de Clubes – área competição; 
2) utilização de Instituições particulares de solidariedade social; 
3) utilização de escolas públicas (municipais e outras); 
4) défice de exploração resultante da prática de preços sociais. 
As empresas municipais têm direito a receber indemnizações compensatórias 

como contrapartida das obrigações assumidas quando os municípios pretendam que elas 
“prossigam objectivos sectoriais, realizem investimentos de rendibilidade não demonstrada 
ou adoptem preços sociais (...)”, cfr. o disposto no artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de 
Agosto. 

As indemnizações compensatórias são, na sua essência, auxílios financeiros 
decorrentes da normalização das contas das empresas municipais, para compensação dos 
encargos resultantes das obrigações de serviço público no âmbito do seu objecto social. 

A atribuição das indemnizações compensatórias pela exploração de cada um 
dos equipamentos desportivos supra citados está prevista e regulada nos protocolos de 
gestão respectivos, firmados entre a Câmara Municipal de Leiria e a Leirisport, EM. 

Analisado o assunto e tendo em conta os compromisso s decorrentes dos 
protocolos de gestão do Complexo Municipal de Pisci nas de Leiria, da Piscina 
Municipal de Caranguejeira, da Piscina Municipal de  Maceira e do Estádio Municipal 
de Leiria, a Câmara delibera por maioria, com o vot o contra do Sr. Vereador Dr. Hélder 
Roque, aprovar e autorizar o pagamento das seguinte s indemnizações 
compensatórias: 

1) Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (mês de  Janeiro) 
€29.768,25; 

2) Piscina Municipal da Caranguejeira (mês de Janei ro) €11.649,27; 
3) Piscina Municipal de Maceira (mês de Janeiro) €1 1.244.66; 
4) Estádio Municipal de Leiria (mês de Janeiro) €25 .455,64. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

PONTO NÚMERO OITO 

MEDALHA COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DE SERVIÇO NO MUNI CÍPIO 

N.º 0745/02 Presente a relação do pessoal da Câmara Municipal e Serviços 
Municipalizados que completam 25 anos de serviço no Município, que abaixo se transcreve: 

 
NOME 

 
CATEGORIA 

DATA DA ENTRADA 
AO SERVIÇO 

 
ANOS 

 
DIAS 

ANTÓNIO 
MANUEL 

CARVALHO 
AGOSTINHO a)  

 
Operário Canalizador 

Principal 

 
01-09-76 

 
25 

 
248 

ANTÓNIO DOS 
SANTOS PEDRO 

Bombeiro de 2.ª 
Classe 

15-07-76 25 295 

CÉSAR DE 
OLIVEIRA 
SANTOS 

Operário 
Jardineiro 

01-07-76 25 310 

FERNANDO 
PEDRO VIEIRA  

Serralheiro Civil - 
Principal 

07-06-76 25 334 

JOAQUIM 
LOURENÇO 
FERREIRA 

MIGUEL  

Operário-Jardineiro 10-05-76 25 362 

MANUEL 
CUSTÓDIO 

BRANCO INÁCIO  

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

01-09-76 25 248 

MANUEL 
FERREIRA 
CARVALHO 

SANTOS 

Jardineiro Principal 10-05-76 25 362 

a) Funcionário dos Serviços Municipalizados de Leiria 

A Câmara Municipal, na sequência das suas deliberaç ões anteriores e 
tendo em conta os serviços prestados ao Município a o longo de mais de 25 anos, 
delibera por unanimidade atribuir a cada um dos fun cionários acima mencionados a 
Medalha Comemorativa desse evento e cunha expressam ente para o efeito. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENT RE A CÂMARA 
MUNICIPAL DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA CARANGU EJEIRA 

N.º 0746/02 Pelo Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, foi presente o 
Contrato-Programa que abaixo se transcreve: 
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“CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A UNIÃO DESPOR TIVA DA 

CARANGUEJEIRA 
JUSTIFICAÇÃO 

A União Desportiva da Caranguejeira, instituição de utilidade pública desde 
1991, situada na freguesia de Caranguejeira, Concelho de Leiria, que prossegue fins de 
interesse público, nomeadamente ao nível do desenvolvimento desportivo, e uma das mais 
representativas daquela freguesia, propôs à Câmara a celebração de um contrato-programa 
com o objectivo de permitir a execução de um programa de promoção e desenvolvimento 
desportivo, através da qualificação do seu campo de futebol com a instalação de um relvado 
natural. 

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

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

Assim, entre a Câmara Municipal de Leiria, como primeira outorgante e adiante 
designada  por CML e a União Desportiva da Caranguejeira, como Segunda outorgante e 
adiante designada por UDC, 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 relvado natural no 
Campo de Futebol da União Desportiva da Caranguejeira, 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 12 de Março de 2002, que fica anexa 
a este contrato - programa e dele fica a fazer parte integrante. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
CUSTOS E REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

1 – Para a prossecução das obras referidas na cláusula 1.ª com o custo de referência de 
€266.922,95, será concedida pela primeira à segunda outorgante, na qualidade de dona da 
obra, uma comparticipação de €133.461,47, sendo o restante financiamento assegurado 
pela UDC através de autofinanciamento, apoios de empresas e outras entidades. 
2 – A comparticipação financeira da CML referida no número anterior será efectuada nas 
seguintes condições: 
   a) €37.409,84 após a concretização dos trabalhos preparatórios do campo; 

  b) €58.641,79 após a execução dos trabalhos de drenagem e do arrelvamento do 
campo; 

         c) €29.927,87 após a colocação da rede de rega; 
    d) €4.987,98 após a montagem dos gradeamentos ; 

CLÁUSULA TERCEIRA 
COMPROVAÇÃO 

1 - Para comprovar a aplicação do financiamento a UDC compromete-se: 
a) A realizar a construção do Relvado Natural no seu Campo de Futebol até 30 de Abril 

de 2002; 
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 
b) do ponto 2 da sua proposta de contrato-programa aprovada pela CML em reunião 
de 12 de Março de 2002 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 UDC compromete-se ainda, face a este apoio da Câmara Municipal de Leiria, a: 
 a)  Permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por entidades por 

esta indicada, de 5 horas em horário diurno  (8.30 horas às 17.30 horas) semanal 
a combinar, até ao ano de 2020 inclusive, para a realização de actividades físicas e 
desportivas; 

  b)  Permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por entidades por 
esta indicada, de 2 horas em horário nocturno  (18.30 horas às 24.00 horas) 
semanal a combinar, até ao ano de 2020 inclusive, para a realização de actividades 
físicas e desportivas; 

  c)  Permitir a utilização gratuita pela Câmara Municipal de Leiria ou por entidades por 
esta 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. 
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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 30 de 
Abril de 2002. 
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 

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 

1) A manutenção do relvado da infra-estrutura referida na cláusula 1.ª é da responsabilidade 
da primeira outorgante. 
2) 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 
aprovada pela CML em reunião de 12 de Março de 2002, 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.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, aprovar 
celebração do Contrato-Programa entre a Câmara Muni cipal de Leiria e a União 
Desportiva da Caranguejeira acima transcrito. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque esteve ausente durante a discussão e 
votação deste assunto. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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ISENÇÃO DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO DE PISCIN AS MUNICIPAIS DE 
LEIRIA 

N.º 0747/02 Presente o Fax do Regimento de Artilharia N.º 4, solicitando a cedência do 
Complexo de Piscinas Municipais e respectiva isenção das taxas de utilização da referida 
Instalação Desportiva, para realização de treinos de preparação para o Campeonato 
Regional de Pentatlo Militar. Propõe o Sr. Vereador do Desporto, Dr. Paulo Rabaça, que nos 
dias 17 e 24 de Abril e 8, 9 e 15 de Maio das 09H00 às 09H45, se isente o Regimento de 
Artilharia N.º 4 do pagamento da respectiva taxa de utilização de 3 pistas do Complexo de 
Piscinas Municipais de Leiria, pois considerou-se de extrema importância a participação 
desta Unidade no Campeonato Regional de Pentatlo Militar, a decorrer no período de 21 a 
25 de Maio de 2002. 

Analisando o assunto, a Câmara delibera por unanimi dade, isentar o 
Regimento de Artilharia N.º 4 do pagamento da taxa de utilização do Complexo de 
Piscinas Municipais de Leiria. 

** 
PONTO NÚMERO DEZ 

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO – LUGAR DE EIRA 
VELHA – FREGUESIA DE COLMEIAS 

N.º 0748/02 Considerando o teor da deliberação N.º 2548/01 tomada pela Câmara 
Municipal de Leiria em 2001/10/17, relativa à aquisição do prédio rústico inscrito na matriz 
predial rústica da freguesia de Colmeias sob o artigo n.º 12217 e descrito na Conservatória 
de Registo Predial sob o n.º 4029;  

Considerando que o proprietário Filipe Roque Antunes veio, em data posterior, 
informar que não pretendia vender o imóvel por esse valor; 

Considerando que após a realização de diversas diligências, o proprietário fixou 
o valor da alienação do referido prédio em €24.939,89; 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade adquirir o referido prédio pelo valor d e €24.939,89, bem como autorizar o 
respectivo pagamento. 

Mais delibera enviar ao 1.º Cartório Notarial de Le iria os documentos 
necessários para a celebração da Escritura Pública de Compra e Venda e autorizar a 
Senhora Presidente a proceder à sua outorga. 

** 
AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS URBANOS E UM RÚSTICO PARA  INSTALAÇÃO DE 
DIVERSOS SERVIÇOS, NA FREGUESIA DE COIMBRÃO 

N.º 0749/02 Presente o processo relativo ao assunto em epígrafe, o qual corre termos na 
Secção de Património. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto e  na sequência da 
deliberação n.º 2125/00, por si tomada em reunião d e 2000/08/02, delibera por 
unanimidade adquirir a António Mendes e mulher, Mar ia Amorinda de Nazaré Pereira 
Estrela, o prédio urbano inscrito na respectiva mat riz sob o artigo n.º 80 da Freguesia 
de Coimbrão, pelo valor de €14.100,00 e o prédio ur bano inscrito na respectiva matriz 
sob o artigo n.º 81, da mesma Freguesia, pelo valor  de €600, ambos omissos na 
Conservatória do Registo Predial de Leiria. 
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Mais delibera adquirir, por via do direito privado,  ao mesmo proprietário 
uma parcela de terreno com a área de 5.293,75 m2, q ue se destaca, ao abrigo do 
disposto nos n.ºs 1 e 7 do artigo 11.º do Código da s Expropriações, aprovado pela Lei 
n.º 168/99, de 18 de Setembro, do prédio inscrito n a matriz predial rústica da freguesia 
de Coimbrão sob o n.º 4701, e não descrito na 2.ª C onservatória do Registo Predial, 
sito em Casal de Baixo, freguesia de Coimbrão, conc elho de Leiria, com a área de 
6.050 m2, constituído por vinha e terra de cultura,  a confrontar do Norte com António 
Mendes e outro, do Sul com Maria Pereira Domingues e outro, do Nascente com Rua 
do Casal de Baixo e do Poente com Rua dos Alves e O utros, pelo valor de 
€109.999,47. 

A parcela a destacar como prédio distinto devidamen te demarcado, fica a 
confrontar do Norte com António Mendes e outro, do Sul com Maria Domingues 
Pereira, do Nascente Rua Casal de Baixo e do Poente  com Rua dos Alves e outro. 

Mais delibera autorizar o respectivo pagamento, sen do no acto da escritura 
paga a quantia de €24.939,89 e as restantes quatro prestações a pagar 
trimestralmente, o que perfaz o valor total de €124 .699,47. 

Mais delibera enviar ao 1.º Cartório Notarial de Le iria os documentos 
necessários à celebração da Escritura Pública de Co mpra e Venda.   

Por último delibera conferir poderes à Senhora Pres idente para outorgar a 
mesma escritura. 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

APOIO LOGÍSTICO E FINANCEIRO PARA A COMISSÃO PROMOT ORA DAS 
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

N.º 0750/02 Presente um ofício da Comissão Promotora das Comemorações do 25 de 
Abril, sediada na Rua Barão de Viamonte, n.º 59-1.º em Leiria, dando conhecimento que vai 
levar a efeito as comemorações do aniversário do 25 de Abril nesta cidade.  
Manifestam o desejo da Câmara Municipal incluir as suas iniciativas nas daquela Comissão 
e solicitam um apoio financeiro e logístico para que as possa levar a cabo, nomeadamente 
na: 
- instalação de um palco com as dimensões e a solidez necessárias, com cobertura e para 

actuação de ranchos folclóricos (12 x 12) a instalar no lugar habitual – Largo Paulo VII; 
- instalação de água e electricidade; 
- instalação de gambiarras para arraial e iluminação do palco, com disjuntor trifásico, para 

ligação de aparelhagem de som; 
- 50 cadeiras para o concerto das bandas no palco. 

A Câmara, 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 e, à semelhança dos a poios prestados em anos 
anteriores delibera, por unanimidade, conceder à Co missão Promotora das 
Comemorações do 25 de Abril o apoio logístico solic itado para a comemoração do Dia 
da Liberdade e o apoio financeiro de €2.743,40. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E O NÚCLEO DE LEIRIA 
DA AMNISTIA INTERNACIONAL 

N.º 0751/02 Presente a proposta de Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria e a 
Amnistia Internacional – Núcleo de Leiria que abaixo se transcreve: 

“PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

E A 
AMNISTIA INTERNACIONAL - Núcleo de Leiria  

Preâmbulo 
Educar, sensibilizar e promover uma educação para os Direitos Humanos, 

constitui desde logo uma prioridade tanto para a Amnistia Internacional - Núcleo de Leiria, 
como para o Município de Leiria. 

Entendem ainda os signatários do presente Protocolo, que é fundamental 
promover o debate, a reflexão e a tomada de posição, sempre que esteja em causa a 
dignidade da pessoa humana, apelando ao desenvolvimento global duma consciência 
cívica, essencial à formação integral dos jovens. 

Neste contexto, o Núcleo de Leiria  assume-se desde já como uma associação 
de intervenção concelhia, apostada em desenvolver um conjunto de acções de educação 
para os Direitos Humanos, para os jovens e para a comunidade em geral. 

Assim, estabelece-se o presente Protocolo entre o Município de Leiria, com sede 
na Praça do Município, aqui representado pela Senhora Presidente da Câmara, Drª Isabel 
Damasceno Campos 
e a Amnistia Internacional - Núcleo de Leiria - com sede provisória na ..., sita na ..., aqui 
representada pela sua coordenadora, Drª Maria Fernanda Saraiva Pimenta Pereira Ruivo. 

Cláusula 1.ª 
A Amnistia Internacional - Núcleo de Leiria, compromete-se no âmbito da sua actividade, a 
desenvolver iniciativas destinadas à promoção dos Direitos Humanos, junto dos jovens das 
Escolas do Concelho de Leiria e da comunidade em geral. 

Cláusula 2.ª 
A Amnistia Internacional - Núcleo de Leiria, compromete-se ainda a organizar anualmente 
diversas actividades (exposições, conferências, mostras de vídeo), no âmbito da divulgação 
da temática dos Direitos Humanos. 

Cláusula 3.ª  
A Amnistia Internacional - Núcleo de Leiria, facultará à Câmara Municipal de Leiria - Pelouro 
da Educação e Cultura, materiais diversos relacionados com a temática dos Direitos 
Humanos em geral e a actividade da Amnistia lnternacional em particular (exposições, 
cartazes, relatórios, folhetos, entre outros). 

Cláusula 4.ª 
A Câmara Municipal de Leiria disponibilizará, logo que possível, um espaço que funcione 
como sede do Núcleo. 

Cláusula 5.ª  
A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a acolher, colaborar, apoiar e divulgar as 
iniciativas e actividades sobre Direitos Humanos, realizadas pelo Núcleo de Leiria, no âmbito 
de presente protocolo. 
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Cláusula 6.ª  
A Câmara Municipal de Leiria atribuirá à Amnistia lnternacional - Núcleo de Leiria, nas 
condições expressas na cláusula seguinte, um subsídio anual para o apoio ao 
funcionamento do Núcleo. 

Cláusula 7.ª 
A atribuição do subsídio previsto na cláusula anterior fica condicionado, em cada ano, à 
apresentação, pela Amnistia Internacional – Núcleo de Leiria, do respectivo Plano de 
Actividades, em função do qual a Câmara Municipal definirá o seu valor. 

Cláusula 8.ª 
A utilização do subsídio anual para fim diverso do previsto na cláusula 6ª, confere ao 
primeiro outorgante a faculdade de resolver o contrato. 

Cláusula 9.ª 
O presente Protocolo entra imediatamente em vigor, sendo válido por um ano e considerar-
se-á renovado automaticamente, salvo se for denunciado por qualquer das partes, mediante 
comunicação escrita, com a antecedência de noventa dias relativamente ao termo do prazo 
ou da sua renovação.” 

A Câmara, depois de analisar a minuta do Protocolo acima transcrita, 
delibera por unanimidade, aprová-la e autorizar a S r.ª Presidente a proceder à sua 
assinatura. 

** 

PONTO NÚMERO TREZE 
EXPOSIÇÃO "O BRINQUEDO ATRAVÉS DOS TEMPOS" 
N.º 0752/02 Para assinalar o Dia Mundial da Criança em 2002 vai esta Câmara Municipal 
receber no edifício Banco de Portugal a exposição acima referenciada, proveniente da 
Fundação Arbués Moreira - Museu do Brinquedo, a qual será inaugurada, justamente, no dia 
1 de Junho do corrente ano e se prolongará até finais de Julho. 

Trata-se de uma exposição que ocupará todo o Edifício Banco de Portugal, 
composta por centenas de brinquedos, ditos tradicionais, e por duas exposições 
complementares: A Barbie e o Action Man . 

A montagem estará a cargo de técnicos e decoradores especialistas na matéria, 
uma vez que se trata de mostrar um percurso histórico do brinquedo, sendo construídos 
alguns cenários, especialmente concebidos para o efeito. 
Os custos previstos para esta exposição são os seguintes: 
Montagem da Exposição " Barbie "          3.000 Euros 
Montagem da Exposição " O brinquedo através dos tempos"   2.500 Euros 
Montagem da Exposição " Action Man "      1.250 Euros 
Outras despesas: seguro, divulgação, inauguração e diversos   2.500 Euros 
Total            9.250 Euros 

Dedicada a todas as faixas etárias: avós, pais e filhos pretende-se apostar 
fortemente na divulgação da exposição em todas as Escolas, Associações, Colectividades, 
Entidades e Público em Geral, motivo pelo qual se previu a sua permanência por um 
período de 2 meses. 



 

CMLeiria/Acta n.º 17 de 2002.04.23 

.00714-(42) 

A Câmara Municipal apreciou a informação da Divisão  da Cultura sobre a 
montagem de uma exposição dedicada ao brinquedo com o forma de assinalar o Dia 
Mundial da Criança e contribuindo para o seu enriqu ecimento histórico-cultural, a 
decorrer de 1 de Junho a 28 de Julho de 2002 no Edi fício Banco de Portugal e, 
considerando que esta actividade se reveste de inte resse cultural municipal e está 
inscrita no Plano de Actividades para 2002 na rubri ca exposições, delibera por 
unanimidade, nos termos da alínea b) do n.º4 do art .º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, apoiar a referida actividade suportando o s custos previstos e apresentados 
na referida informação. 

** 

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: 

- XI SEMANA ACADÉMICA DE LEIRIA – RATIFICAÇÃO DE DE SPACHO 

- 5.º REAL FESTIVAL DE TUNAS ACADÉMICAS – PEDIDO DE  
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO DE DISCOTECAS DA CIDADE 

- PUBLICIDADE – IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEU S 

** 

XI SEMANA ACADÉMICA DE LEIRIA – RATIFICAÇÃO DE DESP ACHO 

N.º 0753/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido da 
Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, solicitando 
o prolongamento por mais uma hora, na noite de sábado para domingo, dia 20 de Abril 
corrente, até às 7.00 horas, em relação ao horário já autorizado em reunião de câmara 
realizada no dia 02.03.26, cujo limite de horário de funcionamento foi estipulado até às 6.00 
horas, do qual consta o Despacho de 02.04.19, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, ratificar o De spacho de 02.04.19, da 
Sr.ª Presidente e autorizar o prolongamento do horá rio pretendido, ou seja, na noite 
de sábado para domingo, até às 6,30/7,00 horas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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5.º REAL FESTIVAL DE TUNAS ACADÉMICAS – PEDIDO DE P ROLONGAMENTO DE 
HORÁRIO DE DISCOTECAS DA CIDADE - ITL-42-8-1 

N.º 0754/02 Presente a carta da organização do Festival mencionado em epígrafe, 
solicitando autorização para as discotecas oficiais do evento – Xanax e Alibi, poderem 
prolongar até às 6 horas o horário de funcionamento nos dias 24, 25 e 26 de Abril corrente, 
aquando da realização do referido Festival de Tunas. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar o so licitado, devendo a 
organização do Festival providenciar o cumprimento rigoroso das seguintes 
condições: 

a) não ser afectada a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos 
residentes; 

b) não serem desrespeitadas as características sóci o-económicas culturais 
e ambientais da zona, nem as condições de circulaçã o e estacionamento; 

c) contactar directamente a PSP para garantia do cu mprimento das 
referidas condições. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PUBLICIDADE – IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS 

N.º 0755/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
afixação de cartazes nos painéis que a Câmara tem, para o efeito, nesta cidade e em outros 
lugares, bem como a colocação de duas faixas (uma no Jardim Luís de Camões e outra na 
Av. 25 de Abril), com a finalidade de divulgar o 1.º LIS GOSPEL (encontro juvenil) e o 2.º 
OESTEJUNIOR (encontro de crianças da região do oeste), a realizar nos dias 1 e 30 de 
Maio próximo, respectivamente. 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar a af ixação de cartazes 
apenas nos painéis que possui para o efeito nesta c idade. 

Quanto à colocação das faixas, por as datas pretend idas coincidirem com 
as Festas da Cidade de Leiria, não deverão ser afix adas. 

Mais delibera considerar que o pedido não carece de  licenciamento 
municipal por o evento ser promovido por uma Instit uição sem fins lucrativos e no 
âmbito das suas actividades, nos termos do art.º 3º ., alínea c) do RMP (Regulamento 
Municipal da Publicidade).  

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

 
Leiria e Departamento de Administração Geral, aos 23 de Abril de 2002. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 

 
 
 
 


