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ACTA N.º 08 
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro 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 

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
SANTOS 

** 
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. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 2002.02.19 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: 

** 
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PONTO NÚMERO UM 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES: 

 931/63 ANTÓNIO DA CUNHA GIL 
 1361/00 MARIA CLARA DA COSTA ANSELMO 
 11/01 CLINORAL-CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA LDA. 
 403/01 MANUEL PEREIRA PEDROSA 
 576/01 RANCHO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO DE SOUTO DA CARPALHOSA 
 642/01 FAUSTINO LOPES FERREIRA 
 643/01 FAUSTINO LOPES FERREIRA 
 644/01 FAUSTINO LOPES FERREIRA 
 645/01 FAUSTINO LOPES FERREIRA 
 1033/01 JÚLIA DA ENCARNAÇÃO AMARO DE SOUSA ROSA E OUTROS 
 1238/01 LUÍS FERREIRA PINTO, SA 
 1241/01 EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA 
 1554/01 JOSÉ DE JESUS CARREIRA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE PEDIDOS DE VIABILIDADE: 

 82/01 JOSÉ DIAS DE SOUSA 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS: 

1681/76 JOSÉ CÂNDIDO 
 27/90 JOSÉ RODRIGUES 
 4/98 JUNTA DE FREGUESIA DE BAROSA 
 24/99 ALBINA LEONOR JESUS RIBEIRO 
 8/00 EDIFOZ-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- T.83/98 REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DAS 
DORES-BOAVISTA – ESTUDO DE REVISÃO DE PREÇOS PARA 
APROVAÇÃO 

- T.102/99 REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA 
ROTUNDA (L.22) DA AV.ª CIDADE MARINGÁ COM A RUA CAPITÃO 
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE E AV.ª 25 DE ABRIL – ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 

- T.205/99 BENEFICIAÇÃO DA RUA D. CARLOS I – SISMARIA – MARRAZES – 
ACTAS DA COMISSÃO DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

PONTO NÚMERO CINCO 

- APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE AZOIA 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO/PEDIDO DE PARECER NOS TERMOS DA 
LEI N.º 2/87, DE 8 DE JANEIRO 
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- ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DE DISPONIBILIDADE DE 
LIGAÇÃO 

PONTO NÚMERO SEIS 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – CARLA SOFIA FERREIRA 
MARQUES RIBEIRO – ENT.2000/33540 

- PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – ELVIRA ALEXANDRE MENDES 
HELENO – ENT.2001/18493 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – EUROLEIRIA, LDA. COMÉRCIO E ALUGUER DE VIATURAS 
- PUBLICIDADE – MOÇAUTO – SOBRESSELENTES DE AUTOMÓVEIS, LDA. 
- PUBLICIDADE – ALVES & DUARTE, LDA. 
- PUBLICIDADE – SÉRGIO MANUEL NEVES GASPAR 
- PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. 
- PUBLICIDADE – N-IMAGENS – (ACÇÃO PROMOCIONAL NISSAN) 
- PUBLICIDADE – FUTUREMINDS – CENTRO DE FORMAÇÃO INFORMÁTICA, 

UNIPESSOAL, LDA. 
- CONCENTRAÇÃO DE MOTARDS 2002 – DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2002 

PONTO NÚMERO NOVE 

- CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE E DOAÇÃO DE IMÓVEL 

- PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE POMBAL 
PROC.º N.º T.266/01 RELATIVO À BENEFICIAÇÃO DO CM N.º 1193, NUMA 
EXTENSÃO DE 1.000 METROS LINEARES AO TROÇO FONTE DA COVA-GROU, A 
PARTIR DO LIMITE DO CONCELHO DE LEIRIA, NA FREGUESIA DE GUIA, 
CONCELHO DE POMBAL 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO APRESENTADO PELA UNIÃO DESPORTIVA DA 
CARANGUEJEIRA 

- ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRISPORT, EM 

- MODELO DO REGISTO DA TRANSMISSÃO DAS ACÇÕES DA LEIRISPORT, EM 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE SANTA EUFÉMIA – “CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS DE APOIO AO 
POLIDESPORTIVO DE AR LIVRE DA CAXIEIRA” 

- PLANO DE PORMENOR DO ARRABALDE DA PONTE 
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PONTO NÚMERO DOZE 

- SUBSÍDIOS 

-      TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – PAGAMENTO DE DESPESAS 

** 

A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E N O PERÍODO QUE 
LHE ESTAVA RESERVADO, ATENDEU O SEGUINTE MUNÍCIPE: 

N.º 0295/02 O Sr. Dr. José Luís Pereira Ruivo  vem solicitar à Câmara um 
esclarecimento correcto sobre o que se passa com a tramitação de dois pedidos de 
viabilidade seus (Inf.106/01 e Inf.107/01) para duas moradias que pretende construir no 
lugar de Azabucho, freguesia de Pousos e que deram entrada nos serviços em 21.08.01. Já 
passaram 6 meses e depois de ter feito dezenas de telefonemas para saber da situação e 
de ter sido sempre muito bem atendido, responderam-lhe sempre do Departamento de 
Obras Particulares que o assunto “estava a ser tratado” ou “em análise”. 

Pediu audiência ao Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho e de seguida recebeu 
um ofício informando que iam ser consultadas entidades, quatro meses depois da entrada 
do processo. Na audiência, o Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho disse que iam procurar 
dar celeridade ao processo. 

Acredita que fosse essa a vontade do Sr. Vereador mas julga não haver a 
mesma compreensão para o problema por parte de quem faz a análise técnica. 

Não entende porque é que só passado tanto tempo foram consultadas as 
entidades quando até tinha sido informado que pela Rede Natura não haveria problema. 
Nos serviços da Câmara não custava nada terem-lhe informado da necessidade de ser 
consultada aquela entidade. 

Afirma que é muito ingrato estar a ser sistematicamente informado que o melhor 
é vir falar com os técnicos. Com os prazos que a legislação dá não deveria ser necessário 
proceder desse modo. Quer saber o porquê de tanta demora para o incumprimento dos 
prazos legais. 

O Sr. Dr. José Ruivo colocou ainda à Câmara uma questão relacionada com a 
firma Goldporta situada em Vale Areeiro-Pinheiros, freguesia de Marrazes, pelo facto de 
terem construído um muro cortando assim uma serventia pública que serve pelo menos uma 
centena de prédios e liga duas estradas públicas. É proprietário de um terreno que confronta 
com aquela empresa e não pode passar com um veículo naquele local pelo que se julga no 
direito de futuramente poder proceder do mesmo modo. Apresentou várias fotografias para 
melhor documentar as suas afirmações. 

Quanto ao primeiro assunto exposto, o Sr. Vereador Dr. Hélder Roque informou 
que consultou os referidos processos, encontrando-se solidário com as razões que levaram 
o requerente a apresentar este protesto, tendo a sensação que situações destas acontecem 
com frequência, com demora exagerada nas respostas. 

A Câmara deve tentar cumprir com os prazos e assumir as suas 
responsabilidades. Neste caso concreto, as entidades até foram rápidas a emitir os 
respectivos pareceres e a culpa do atraso é toda da Câmara. Os pareceres deviam ter sido 
logo todos solicitados e só foram pedidos em Dezembro, quase quatro meses após a 
entrada dos processos. 
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Também quanto ao primeiro assunto referido pelo munícipe, a Sr.ª Presidente e 
o Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho assumiram a falha da Câmara relativamente a 
algum atraso verificado nos seus dois processos. É de sublinhar que o legislador, quando 
refere prazos, não tem em conta a parte prática. Embora não estando a funcionar como se 
gostaria, em comparação com outras Câmara de dimensão semelhante, não se verificam 
aqui grandes incumprimentos de prazos. No entanto, esclareceram que neste caso 
inicialmente havia dúvidas sobre a necessidade de consultar o Instituto de Conservação da 
Natureza, no âmbito do Programa Rede Natura 2000 que está em vigor apenas desde o ano 
passado. Os pareceres favoráveis das entidades chegaram a 2 de Fevereiro, pelo que os 
processos irão ser informados. 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho , disse também que nos últimos três 
anos foi feito um grande esforço por parte da Câmara no sentido de melhorar os serviços e 
tornar mais rápida a análise e decisão de processos. Houve grandes alterações ao nível 
organizativo, na forma do atendimento, procedimentos e do sistema informático. Foram 
ainda admitidos técnicos e outro pessoal. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque retorquiu que não é essa a sua opinião e que 
muitos munícipes se queixam da demora da Câmara. Quando acontecem situações como a 
da presente reclamação, é uma boa oportunidade para rever métodos e atitudes e melhorar 
a organização para que não se repitam. Se não se fizer uma auto-avaliação não se percebe 
o que acontece de negativo, com prejuízo para os munícipes. 

Quanto ao segundo assunto referido, a Sr.ª Presidente informou que foi 
solicitado parecer à Junta de Freguesia e foi respondido tratar-se de uma serventia 
fazendeira, sem esclarecer mais nada. Se for o caso de ser uma via considerada pública a 
Câmara intervém mas se for uma serventia fazendeira, como foi informado, a questão é 
entre particulares. Tendo em vista os elementos agora apresentados, terá de se fazer uma 
nova consulta à Junta de Freguesia. 

O Sr. Vereador Eng.º Fernando Carvalho referiu ainda que toda aquela zona 
envolvente vai ser objecto de um Plano de Pormenor abrangendo os terrenos do munícipe e 
irão ser feitos acessos em condições uma vez que vai ser efectuado um nó de ligação. 

** 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR DR. HÉLDER ROQUE 
N.º 0296/02 O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque apresentou dois pontos que pretende ver 
esclarecidos: 
1) Pretendeu consultar as Actas da Assembleia Municipal do mandato anterior e foi-lhe 
comunicado que as teria de requerer por escrito. Estranhou tal atitude e acha que não é 
uma postura correcta para um Vereador, mesmo sendo da oposição, não poder ter acesso 
imediato a elementos de que necessite para se documentar, quando as Actas até são 
públicas e fica registado nos serviços que foram por si solicitadas. 
2) Pretendeu também ter acesso ao dossiê respeitante ao Euro 2004 desde o seu início até 
à constituição da Leirisport, EM, no referente a toda a documentação, troca de 
correspondência e deliberações, e constatou que não existe esse dossiê nos serviços 
usuais. Tem procurado fundamentar-se em algumas questões polémicas, mas tal não lhe 
tem sido possível, pelo que coloca a questão sobre a forma de ter acesso ao processo do 
Euro 2004. 
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Quanto ao primeiro ponto, a Sr.ª Presidente esclareceu que são normas 
estabelecidas pela Mesa da Assembleia Municipal e que a Assembleia Municipal é um 
órgão autónomo.  

Relativamente ao acesso aos assuntos da Leirisport, EM o Sr. Vereador Dr. 
Paulo Rabaça disse ser possuidor apenas de elementos que interessam ao seu gabinete 
mas todos os assuntos presentes em reuniões camarárias se encontram lavrados nas Actas 
que poderão sempre ser consultadas, e toda a correspondência existente sobre o assunto 
se encontra registada em ficheiro informático da Câmara. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º 0297/02 PROCº N.º 931/63 - (fl. - 108) 

De ANTÓNIO DA CUNHA GIL,  acompanhado de um pedido de Beatriz do 
Rosário Cunha Gil , na qualidade de cabeça de casal da herança de seu marido, residente 
em Rua de Leiria, n.º 63, freguesia de Monte Real, referente à alteração de uso de uma 
fracção habitacional, localizada no 1.º andar de um edifício situado na Avenida Heróis de 
Angola, n.º 89, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22.02.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar a alteração à utilização da fr acção acima referida, devendo 
cumprir com o indicado no parecer emitido pelo Cent ro de Saúde. 

Mais delibera informar que, previamente à emissão d a licença deverá 
efectuar-se vistoria nos termos do previsto no Decr eto-Lei n.º 370/99, de 18 de 
Setembro e art.º 30.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.  

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva esteve ausente durante a apreciação e 
votação deste processo. 

** 
N.º 0298/02 PROCº N.º 1361/00 - (fl. - 73) 

De MARIA CLARA DA COSTA ANSELMO, residente na Travessa dos Santos – 
Sismarias, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de legalização de 
um anexo, levado a efeito na Travessa dos Santos - Sismarias, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21.02.02, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da legalização do anexo levado a 
efeito no local acima referido, condicionado ao seg uinte: 

1.º garantir o cumprimento das disposições do Regul amento Geral das 
Edificações Urbanas (art.º 108.º e seguintes), rela tivamente à conduta de evacuação 
de fumos e, do Código Civil relativamente às propri edades confinantes; 

2.º apresentar os projectos de especialidade respec tivos, no prazo de 180 
dias. 

O Sr. Vereador Dr. José Manuel Silva esteve ausente durante a apreciação e 
votação deste processo. 
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** 
N.º 0299/02 PROCº N.º 11/01 - (fl. - 20) 

De CLINORAL – CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, LDA, com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, Lote 13 – 2.º, freguesia de Leiria, referente à alteração de uso das 
fracções “M”, “N”, “O” e “P” destinadas a escritório, localizadas num edifício situado no local 
acima referido, para clínica médica e dentária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  25.02.02, e face ao disposto no 
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, delibera, por unanimidade , aprovar a alteração à utilização 
das fracções acima referidas, devendo previamente à  emissão da licença de utilização 
realizar-se vistoria ao local, nos termos do dispos to no art.º 30.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. 

Mais delibera informar que, deverá requerer junto d o Ministério da Saúde a 
licença de funcionamento para o fim pretendido, de acordo com o previsto na 
legislação em vigor. 

** 

N.º 0300/02 PROCº N.º 403/01 - (fl. - 7) 

De MANUEL PEREIRA PEDROSA, residente na Rua dos Bronzes – Vale da 
Bajouca, freguesia de Bajouca, referente à legalização da alteração de uso de um 
estabelecimento comercial de viaturas e aluguer de veículos automóveis sem condutor, 
localizado na fracção “A” – correspondente ao r/c do Lote 10 de um edifício, situado na 
Avenida 25 de Abril, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22.02.02, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Relativamente ao presente processo e após análise d o mesmo, 
considerando os antecedentes relativos a este assun to nomeadamente processo 
Queixa n.º 224/99 e parecer jurídico constante do m esmo (do qual deverá ser dado 
conhecimento ao requerente), verifica-se que: 

1.º não é apresentada acta de condomínio explicitan do a aprovação da 
alteração de uso, dado que o proposto difere com o inicialmente previsto para o local; 

2.º não se esclarece quanto ao cumprimento do dispo sto no Decreto-Lei 
n.º 354/86, de 23 de Outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 373/90, de 27 de Novembro 
e art.º 75.º do Regulamento do Plano Director Munic ipal, não sendo referido qual o 
número de veículos afectos à actividade de aluguer,  assim como quanto à localização 
dos lugares de estacionamento dos mesmos; 

3.º o proposto não se encontra ainda de acordo com os usos previstos 
para o local, face ao disposto no loteamento e resp ectivo alvará em que o edifício se 
insere. 
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Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas a líneas a) e b) 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. 

** 
N.º 0301/02 PROCº N.º 576/01 - (fl. - 233) 

De RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE SOUTO DA 
CARPALHOSA, com sede no Edifício da Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa, 
solicitando a isenção do pagamento da taxa referente à emissão do Alvará de Licença, pela 
construção de um edifício destinado à sua sede, a levar a efeito em Aldeia do Souto, 
freguesia de Souto da Carpalhosa, dado tratar-se de uma Associação de carácter cultural, 
recreativo e desportivo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera, p or unanimidade, 
autorizar a isenção do pagamento de quaisquer taxas , devidas pelo licenciamento e 
utilização do edifício sede, a levar a efeito em Al deia do Souto, freguesia de Souto da 
Carpalhosa, nos termos do disposto no art.º 73.º do  Regulamento Municipal de Obras 
Particulares, e art.º 5.º do Regulamento de Taxas e  Licenças, devendo no entanto 
proceder ao levantamento do respectivo Alvará de Li cença dentro dos prazos 
legalmente fixados, apresentando os documentos nece ssários para o efeito. 

** 

N.º 0302/02 PROCº N.º 642/01 - (fl. - 34) 

De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 
12 – Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia bifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 7 – Quinta do Seixo - 
Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21.02.02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar elementos esclarecedores relativamen te à localização de 
bocas de incêndio; 

2.º apresentar elementos rectificativos, de modo a prever guardas de 
protecção sobre os muros adjacentes às rampas de ac esso de veículos à cave; 

3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €997,60 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; ” 



 

CMLeiria/Acta n.º 08 de 2002.02.26 

 .00317-(9) 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício. 

Mais delibera informar que, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 41/96), 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2.0m. 

** 

N.º 0303/02 PROCº N.º 643/01 - (fl. - 31) 

De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 
12 – Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia bifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 8 – Quinta do Seixo - 
Guimarota, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21.02.02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar elementos esclarecedores relativamen te à localização de 
bocas de incêndio; 

2.º apresentar elementos rectificativos, de modo a prever guardas de 
protecção sobre os muros adjacentes às rampas de ac esso de veículos à cave; 

3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €997,60 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; ” 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício. 

Mais delibera informar que, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 41/96), 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2.0m. 

** 

N.º 0304/02 PROCº N.º 644/01 - (fl. - 31) 

De FAUSTINO LOPES FERREIRA E OUTRO, residente na Rua do Centro, n.º 
12 – Casal dos Ferreiros, freguesia de Arrabal, referente ao projecto de arquitectura de uma 
moradia bifamiliar e muros de vedação, a levar a efeito no Lote 10 – Quinta do Seixo - 
Guimarota, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21.02.02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura da moradia e muros acima r eferidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º apresentar elementos esclarecedores relativamen te à localização de 
bocas de incêndio; 

2.º apresentar elementos rectificativos, de modo a prever guardas de 
protecção sobre os muros adjacentes às rampas de ac esso de veículos à cave; 

3.º apresentar duas colecções completas de elemento s rectificados, 
relativos ao projecto de arquitectura; 

4.º apresentar no prazo de 180 dias projectos de es pecialidades; 
5.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €997,60 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; ” 

6.º a rampa de acesso às garagens não poderá interf erir com o passeio 
exterior ao edifício. 

Mais delibera informar que, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 41/96), 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2.0m.  

** 

N.º 0305/02 PROCº N.º 645/01 - (fl. - 31) 

Retirado. 

** 

N.º 0306/02 PROCº N.º 1033/01 - (fl. 64 ) 

De JÚLIA DA ENCARNAÇÃO AMARO DE SOUSA ROSA E OUTROS, 
residente na Rua 20 de Junho, n.º 27 – Marinheiros, freguesia de Marrazes, referente ao 
projecto de arquitectura de pavilhões destinados a armazéns e muros de vedação, a levar a 
efeito em Casal do Cego - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  20.02.02, e face ao disposto no 
art.º 41.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura dos pavilhões e muros acim a referidos, condicionado ao 
seguinte: 

1.º cumprir com o indicado nos pareceres emitidos p elo ICERR – Instituto 
para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária e FAP – Força Aérea 
Portuguesa (dos quais deverá ser dado conhecimento ao requerente); 
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2.º os alargamentos dos arruamentos propostos do la do Nascente e 
Poente, deverão garantir uma faixa livre com 5,00m de afastamento ao eixo da mesma 
destinado a alargamento da via (3,50m) e passeio (1 ,50m); 

3.º deverá implantar os muros propostos a 5,00m do eixo da via 
actualmente existente; 

4.º o espaço de alargamento acima indicado deverá c eder-se ao domínio 
público, devendo apresentar certidão da Conservatór ia rectificada face ao mesmo; 

5.º a via acima indicada deverá ser devidamente inf ra-estruturada 
previamente à licença de utilização, com materiais semelhantes aos existentes na 
zona, devendo os referidos trabalhos ser acompanhad os pelos Serviços de 
Fiscalização das Obras Municipais. 

6.º esclarecer quanto ao cumprimento do disposto na  alínea c) do art.º 49.º 
do Regulamento do Plano Director Municipal, nomeada mente áreas 
impermeabilizadas; 

7.º cumprir com o disposto no Decreto-Lei n.º 243/8 6, de 20 de Agosto e 
Portaria n.º 987/93, de 6 Outubro, relativamente às  condições do local de trabalho; 

8.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. incluindo 
nomeadamente: 

8.1 projecto de segurança contra incêndios, face ao  parecer emitido pelo 
Serviço Nacional de Bombeiros; 

8.2 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; 

9.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de €4.000 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. ” 

** 

N. 0307/02 PROC.º N.º 1238/01 - (fl. - 34) 

De LUÍS FERREIRA PINTO, SA, com sede em Barracão, freguesia de 
Colmeias, referente ao projecto de arquitectura de um edifício de habitação colectiva e 
muros de vedação, a levar a efeito no Lote 11 do Aldeamento de Santa Clara, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21.02.02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, delibera,  por unanimidade, aprovar o 
projecto de arquitectura do edifício e muros acima referidos, condicionado ao 
seguinte: 
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1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
2.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €5.000 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. ” 

Mais delibera informar que, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 31/97), 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2,00m de altura. 

** 

N.º 0308/02 PROC.º N.º 1241/01 - (fl. - 39) 

De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, com sede em Pocejal 
– Vermoil, referente ao projecto de arquitectura um edifício de habitação colectiva e muros 
de vedação, a levar a efeito no Lote 16 – Aldeamento de Santa Clara, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  21.02.02, e face ao disposto no 
art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Nove mbro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro, por unani midade, aprovar o projecto de 
arquitectura do edifício e muros acima referidos, c ondicionado ao seguinte: 

1.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias; 
2.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 

construção, Garantia Bancária no valor de €5.000 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. ” 

Mais delibera informar que, a implantação dos muros  deverá ser efectuada 
de acordo com os alinhamentos definidos no processo  de loteamento (Lot. 31/97), 
garantindo a largura do passeio prevista, não deven do a altura dos muros laterais 
exceder 2,00m de altura. 

Delibera ainda que, para efeito de licenciamento, d everá estar regularizada 
a discrepância detectada entre os elementos gráfico s e quadro síntese anexo ao 
alvará de loteamento, relativamente ao afastamento ao eixo do arruamento. 

** 

N.º 0309/02 PROCº N.º 1554/01 - (fl. - 45) 

De JOSÉ DE JESUS CARREIRA E OUTRO, residente no lugar e freguesia de 
Chainça, referente ao projecto de arquitectura de alterações a levar a efeito num conjunto 
habitacional, situado na Rua Imaculada Conceição, em Telheiro, freguesia de Barreira. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  22.02.02, delibera por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura das  alterações a levar a efeito no 
conjunto habitacional acima referido, condicionado ao seguinte: 

1.º esclarecer quanto à discrepância da área descri ta na certidão da 
Conservatória, face ao indicado nos elementos gráfi cos; 

2.º apresentar corte CD rectificado face aos limite s da propriedade agora 
apresentados, nomeadamente do lado Poente; 

3.º apresentar ficha com elementos estatísticos de acordo com a Portaria 
n.º 1111/01, de 19 de Setembro; 

4.º reformular o espaço destinado a estacionamento junto à via, de acordo 
com o indicado no ponto n.º 1 da deliberação de câm ara tomada em 19.07.00 e, 
constante do processo antecedente para o local, n.º  527/00; 

5.º apresentar os projectos de especialidade respec tivos, no prazo de 180 
dias. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º 0310/02 PROC.º INF. 82/01 - (fl. - 29) 

De JOSÉ DIAS DE SOUSA,  residente na Rua Maria Pimentel Montenegro, n.º 5 
– 2.º esq.º em Lisboa, 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 11521, de 19.12.01, 
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 bloco habitacional,  a levar a efeito em Serrada do 
Pinhal - Marinheiros, freguesia de Marrazes, ao abr igo do disposto nas alíneas a) e b) 
do n.º 1 e alínea a) do n.º 2 do artigo 63.º do Dec reto-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 14.11 .01, transmitida através do ofício 
n.º 11521, de 19.12.01, desta Câmara Municipal. 

** 

PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º 0311/02 PROC.º LOT. N.º 1681/76 - (fl 202) 
De José Cândido, acompanhado de um requerimento de ANTÓNIO JESUS 

SIMÕES, residente na Rua dos Vasos, lote 5 – Cruz d’Areia em Leiria, solicitando uma 
alteração ao loteamento situado em Cruz d’Areia, freguesia de Leiria. 

Trata-se de uma alteração à área do lote 5 sendo esta aumentada por anexação 
de uma propriedade confinante, passando a ter 1.107m². 

O processo encontra-se instruído com a autorização escrita dos proprietários de 
todos os lotes constantes do alvará de loteamento n.º 151, conforme estabelecido no n.º 2 
do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 177/01 de 4 de Junho. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 25.02.02  delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração pretendida e autorizar a emissã o do aditamento ao respectivo 
alvará. 

** 
N.º 0312/02 PROC.º LOT. N.º 27/90 - (fl 856) 

De JOSÉ RODRIGUES, residente na Av.ª 11 de Julho, n.º 1151, em 
Memória, acompanhado de um requerimento solicitando a redução de garantias bancárias 
do loteamento situado em Rua de S. António, freguesia de Leiria. 

Os SMAS já efectuaram a recepção provisória. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 21.02.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a redução para 10% do seu valor inicial a  garantia bancária n.º 
0393.000431.088.0019 (águas e esgotos), e autorizar  a recepção provisória parcial das 
infra-estruturas da rede viária reduzindo a garanti a bancária n.º 0393.000418.388.0019 
para €38.541,25, devendo para o efeito ser elaborad o o respectivo auto de recepção. 

** 

N.º 0313/02 PROC.º LOT. N.º 4/98 - (fl 643) 

De Junta de Freguesia de Barosa acompanhado de um requerimento de FJN 
– FABRICO DE MOLDES DE PRECISÃO, LDA.,  com sede na Rua da Juventude, 81 – 
Alcogulhe em Azoia, solicitando uma alteração ao loteamento situado em Rua das Flores – 
Carreira d’Água, freguesia de Barosa. 

Trata-se de uma alteração às cotas de soleira do lote 5 e 6 que são de 94m e 
93m respectivamente, para passar a constar os dois lotes com a cota de 93,5m. 

Atendendo ao declive do arruamento que serve os lotes e à diferença de 0.5m 
(ponto médio das cotas anteriores), o impacto não se torna significativo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 21.02.02  delibera, por unanimidade, 
aprovar a alteração pretendida de acordo com o n.º 8 do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduz idas pelo Decreto-Lei n.º 177/01 
de 4 de Junho. 

** 

N.º 0314/02 PROC.º LOT. N.º 24/99 - (fl 107) 

De ALBINA LEONOR JESUS RIBEIRO,  residente em Largo da Escola – Cercal, 
concelho de Ourem, referente ao loteamento de uma propriedade sita em Vale Sepal, 
freguesia de Marrazes. 
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Trata-se de um loteamento para a constituição de 3 lotes para habitação 
colectiva, num terreno inserido em espaço urbano, como área habitacional e residencial 
conforme Planta de delimitação do aglomerado de Leiria do PDM, com o qual se enquadra. 
Localiza-se também a pretensão em área abrangida pelo PP Leiria Norte. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 22.02.02 delibera, por unanimidade, aprovar o 
projecto de loteamento de acordo com o Decreto-Lei 448/91 de 29 de Novembro, com 
a redacção dada pelo Decreto-Lei 334/95 de 28 de De zembro, condicionado ao 
seguinte: 

- Reformular o traçado viário de acordo com as info rmações da equipe do 
Plano Pormenor Leiria Norte e do DOM no sentido de adoptar o arruamento já 
existente referente ao loteamento 65/95; 

- Corrigir a área de habitação para 2000m², bem com o os acessos 
automóvel referidos na informação da equipe do Plan o Pormenor Leiria Norte; 

As áreas de cedência para arruamentos, passeios, es tacionamentos e 
zonas verdes devem ser rectificadas tendo em atençã o a reformulação a efectuar 
quanto ao traçado viário; 

- Efectuar o pagamento de €2.001,73 à Câmara Munici pal, por insuficiência 
de área de cedência para equipamento, considerando a área de afectação para 
habitação de 2.000m² e cedência de 1.435m² correspo ndente às áreas livres entre os 
lotes e a zona verde, localizado a Norte da Rua 1; 

- No projecto paisagístico prever arborização de ac ordo com a informação 
da equipe do Plano Pormenor Leiria Norte; 

- Apresentar os projectos de infra-estruturas no pr azo de um ano, 
devidamente elaborados de acordo com os pareceres d as respectivas entidades e 
serviços da Câmara Municipal. 

** 

N.º 0315/02 PROC.º LOT. N.º 8/00 - (fl 374) 

De EDIFOZ, SA, com sede em Pocejal – Vermoil, acompanhado de um 
requerimento solicitando a redução da garantia bancária da rede viária do loteamento 
situado em Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros. 

De acordo com a informação do DOM, as infra-estruturas da rede viária 
encontram-se executadas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 21.02.02  delibera, por unanimidade, 
autorizar a redução da garantia bancária n.º 190.43 .010026-2 emitida pela Caixa 
Económica Montepio Geral em 13.6.01, para €89.496,8 . 

** 

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 

REPARAÇÃO E MELHORAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DAS D ORES - 
BOAVISTA. PROC.º N.º T.83/98  

N.º 0316/02 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+ 6T+ da obra supra, no valor de €39.599,78 + 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 €39.599,78  + IVA 

** 

REQUALIFICAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA RO TUNDA (L22) DA 
AV. CIDADE MARINGÁ COM A RUA CAP. MOUZINHO DE ALBUQ UERQUE E AV. 25 DE 
ABRIL. PROC.º T.102/99  

N.º 0317/02 Pela firma CONSTRUÇÕES CUNHA DOS ANJOS, 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; 4T+ da obra supra, no valor de €22.054,71 + 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 €22.054,71  + IVA 

** 

BENEFICIAÇÃO DA RUA D. CARLOS I – SISMARIA – MARRAZ ES PROC.º T.205/99 

N.º 0318/02 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 das Propostas e o relatório 
relativo à avaliação da capacidade financeira, económica e técnica, ambos elaborados pela 
Comissão de Abertura, conclui–se que dos nove concorrentes presentes ao concurso foram 
admitidos cinco  

Trata-se de um Concurso Público, a empreitada é por Série de Preços, com um 
preço base de €367.768,67 e com um prazo de execução de 6 meses. 

Quanto ao critério de apreciação das propostas para adjudicação da empreitada 
é o da proposta economicamente mais vantajosa implicando a ponderação dos seguintes 
factores, por ordem decrescente de importância e numa escala de 0 a 20 valores: 
A) Preço + Coerência de Preços          55 %     11 Valores 
B) Valor Técnico da Proposta  45 %  9 Valores 

Total  100%  20 Valores 
Os valores das propostas estão compreendidos entre os €340.561,15 e os 

€407.908,38 e todos os concorrentes apresentam proposta para a realização da empreitada 
para um prazo de 6 meses. 
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Seguidamente e tendo em conta o critério de adjudicação definido para este 
concurso, passou-se à análise dos factores que compõem o referido critério, conforme 
consta de mapas anexos a esta acta. A classificação obtida por cada concorrente e 
respectiva proposta é a seguinte: 

Preço Valor Total 
Coerência  Técnico  

ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA. 7,69 7,76  15,45 
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA 8,33 8,10 16,43 
MCA-MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, SA 8,90 7,76 16,66 
CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, LDA. 7,65 5,42 13,07 
MATOS & NEVES, LDA. 7,81 5,42 13,23 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente MCA - MANUEL 
CONCEIÇÃO ANTUNES, SA é o que obtém melhor pontuação para efeitos de adjudicação 
da presente empreitada. 

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo valor 
da sua proposta, no montante de €340.561,15 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à audiência prévia dos concorrentes conforme 
previsto no n.º 1 e n.º 2 do art.º 101.º do Dec.- Lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e e m conformidade 
com o constante no Relatório da Comissão de Análise  de Propostas, delibera, por 
unanimidade, manifestar a intenção de adjudicar nos  termos do n.º 1, do art.º 110.º do 
Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da  empreitada supra referida, ao 
concorrente MCA - MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, SA pelo  valor de €340.561,15 + 
IVA por ser o que obteve melhor pontuação no concur so. 

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. 

PONTO NÚMERO CINCO 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE AZOIA 

N.º 0319/02 Presente o ofício n.º 28/02, de 29 de Janeiro de 2002, da Junta de Freguesia 
de Azoia, solicitando um apoio financeiro para a constituição do brasão daquela freguesia. 

A Câmara analisou o assunto e com base na alínea b)  do n.º 6 do art.º 64.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro delibera, por unanimidade, apoiar a Freguesia de 
Azoia com o valor de €997,60 para a constituição do  brasão daquela freguesia e 
autorizar o pagamento à respectiva Junta de Fregues ia. 

** 

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

N.º 0320/02 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 renovação de licença de uma máquina 
eléctrica de diversão, no estabelecimento café KATE KERO, sito em Bajouca. 

Presente, igualmente, sobre o mesmo assunto, parecer favorável emitido pela 
Junta de Freguesia de Bajouca, comunicado pelo ofício n.º 06.2/02, de 08.02.02. 
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Apreciado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, 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. 

** 

ACTUALIZAÇÃO DAS TARIFAS DE VENDA DE ÁGUA E DE DISP ONIBILIDADE DE 
LIGAÇÃO 

N.º 0321/02 Retirado. Agendar para a próxima reuniã o. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 

PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - CARLA SOFIA F ERREIRA MARQUES - 
ENT.2000/33540 

N.º 0322/02 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que não se prova pois, que a Câmara tenha praticado, quer por 
acção quer por omissão, qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, nem 
consequentemente o nexo de causalidade adequada entre o facto e o dano, razões pelas 
quais se propôs o indeferimento da pretensão  

A Câmara, considerando que a requerente não se pron unciou nos termos 
do art.º 100.º e 101.º do Código do Procedimento Ad ministrativo, delibera por 
unanimidade, manter o indeferimento pelos mesmos mo tivos constantes da sua 
deliberação de 19.12.01. 

** 
PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - ELVIRA ALEXAN DRE MENDES 
HELENO- ENT.2001/18493 
N.º 0323/02 Presente o pedido de indemnização por acidente na sequência de danos 
sofridos na respectiva viatura. Analisado o pedido e com base na informação da Divisão 
Administrativa, concluiu-se que o Município não praticou, quer por acção quer por omissão, 
qualquer facto ilícito gerador de responsabilidade, razão pela qual se propõe o indeferimento 
da pretensão, devendo, antes da decisão, proceder-se à realização de audiência prévia. 

A Câmara, face à informação delibera, por unanimida de, concordar com a 
informação da Divisão Administrativa e respectiva p roposta de indeferimento da 
pretensão do requerente. 

Mais delibera que, nos termos dos artigos 100.º e 1 01.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 442/91, de 15 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, seja o 
requerente notificado da intenção da Câmara de inde ferir a sua pretensão, 
concedendo-lhe um prazo de 10 dias para se pronunci ar sobre a mesma e 
informando-o das horas e local onde o processo pode rá ser consultado. 
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** 

PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 

N.º 0324/02 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos vinte e seis dias do mês de 
Fevereiro de 2002, apresentando um total de Disponibilidades de €1.355.714,91 sendo de 
Operações Orçamentais €716.564,15 e de Operações de Tesouraria €639.150,73. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS (2) 

N.º 0325/02 A Câmara tomou conhecimento dos pagamen tos autorizados pela 
Senhora Presidente no período de 19 a 26 de Feverei ro correspondente às 
autorizações n.ºs 1245 a 1461, no montante de €1.25 6.530,71. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – EUROLEIRIA, LDA. COMÉRCIO E ALUGUER D E VIATURAS - (3)-24-16 

N.º 0326/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um placard publicitário na fachada do prédio sito em Avenida Dr. Sá 
Carneiro, Lote 53, nº. 261 r/c–B, freguesia de Marrazes, deste concelho, o qual já se 
encontra colocado, conforme foi verificado pelos Fiscais Municipais. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por 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 colocada sem prévio 
licenciamento, nos termos do art.º 20.º, n.º 2, alí nea a), do Regulamento Municipal da 
Publicidade.  

** 
PUBLICIDADE - MOÇAUTO – SOBRESSALENTES DE AUTOMÓVEI S, LDA. - TL-24-16  

N.º 0327/02 Presente o processo em que a firma mencionada em epígrafe solicita o 
licenciamento de publicidade diversa, a colocar no seu estabelecimento sito na Rua Cidade 
de Tokushima, 14-A, em Leiria.  

A Câmara, delibera, por unanimidade, deferir o pedi do. 

** 
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PUBLICIDADE - A. ALVES & DUARTE, LDA. - TL-24-16  

N.º 0328/02 Presente o processo mencionado em epígrafe do qual consta o pedido de 
licenciamento de um reclamo luminoso tipo torre (totem) e um toldo, sito nas suas 
instalações na Rua do Munícipio, Letra G, Apartado 4181 – Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
deferir o pedido da instalação do toldo nas condiçõ es indicadas no parecer do DU, 
que se transcreve: 
“... Quanto à colocação do toldo dentro das medidas  pretendidas, pode-se considerar 
viável a pretensão desde que a parte mais baixa do toldo, esteja a distância superior a 
2.00 m do passeio...” 

Mais delibera, 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, de 31/01, (audiência de 
interessados) manifestar intenção de indeferir o pe dido de instalação da colocação do 
“Reclamo do Tipo Totem”, de acordo com o art.º 11.º , n.º1, alínea h), conforme o 
parecer do Departamento de Urbanismo que é do segui nte teor: 
“... Não deve autorizar-se o reclamo do tipo totem ou torre, uma vez que ao situar-se 
no passeio, constitui uma barreira arquitectónica, que prejudica as vistas dos peões, 
assim como obstáculo que é, causa embaraço a invisu ais, independentemente do 
facto do local escolhido junto a um murete parecer não agravar o perigo, que para 
eles esse murete constitui...”. 

Delibera ainda chamar a atenção da requerente para o facto de possuir 
sobre a porta um reclamo luminoso, que deverá igual mente ser objecto de 
licenciamento, caso pretenda mantê-lo no exterior. 

** 

PUBLICIDADE - SÉRGIO MANUEL NEVES GASPAR - ITL-42-9 -1 

N.º 0329/02 Presente o processo referente à colocação de um anúncio luminoso a colocar 
nas suas instalações sitas na rua Dr. Pereira Luís Costa, n.º 16, em Monte Redondo. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
deferir o pedido, na condição indicada pelo ICERR, que deverá ser transmitida ao 
requerente e seguidamente se transcreve: 
“...Nada há a opor ao licenciamento requerido. Cont udo, deverá previamente o 
requerente depositar na Caixa Geral de Depósitos, a  importância de €10 devida nos 
termos da alínea j) n.º 1 art.º 15.º do Decreto-Lei  13/71, de 23 de Janeiro, devendo 
solicitar nesta Direcção de Estradas as respectivas  guias de depósito. 

Mais se informa, que a licença a conceder tem carác ter precário e validade 
de um ano, devendo o requerente liquidar anualmente  nesta Direcção de Estradas a 
taxa devida, conforme o Decreto-Lei acima mencionad o.” 

** 
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PUBLICIDADE – VIA PUBLICITÁRIA, LDA. - ITL-42-9-1  

N.º 0330/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, do qual consta o pedido de 
licenciamento de um painel publicitário de dupla face, a colocar no Cruzamento da EN 1 
com a EM 541, sentido Norte/Sul, (cruzamento para Parceiros). 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por 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 indeferir a pretensão,  por a publicidade contrariar a 
alínea c), do n.º 1, do art.º 12.º, do Regulamento Municipal da Publicidade, isto é estar 
colocada a uma distância inferior a 50 metros do li mite exterior da faixa de rodagem 
conforme consta do parecer do DU, que é do seguinte  teor: 
“...pelas suas dimensões e localização, e tendo em consideração o disposto no artigo 
12.º, do RMDP, não deverá autorizar-se a pretensão,  já que se é exigível que a 
publicidade junto a um cruzamento diste 50 m do lim ite exterior da faixa de rodagem, 
não poderá permitir-se a sua instalação no interior  do cruzamento.”  

** 

PUBLICIDADE N-IMAGENS – (ACÇÃO PROMOCIONAL NISSAN) - ITL-42-9-1 

N.º 0331/02 Presente o fax em que a Firma mencionada em epígrafe solicita autorização 
para levar a efeito uma acção publicitária, com entrega de panfletos “Nissan”, no Mercado 
Falcão, no dia 6 de Março próximo, das 19.00 às 22.00 horas, bem como o estacionamento 
de uma viatura Nissan durante a distribuição. 

A Câmara, depois de analisar o pedido, delibera, po r unanimidade, 
autorizar a realização da acção publicitária, media nte o pagamento prévio das taxas 
devidas. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

PUBLICIDADE – FUTUREMINDS – CENTRO DE FORMAÇÃO INFO RMÁTICA, 
UNIPESSOAL, LDA. - ITL-42-9-1  

N.º 0332/02 Presente o processo mencionado em epígrafe, referente ao pedido de 
licenciamento de um Reclamo Luminoso, a colocar na fachada do seu estabelecimento sito 
em Rua Vale de Lobos, lote 2, 1. Esq., Guimarota, Leiria, do qual consta que, no seguimento 
da deliberação de 01.05.30, desta Câmara Municipal, a requerente apresentou o aditamento 
n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 816/96, referente ao licenciamento da alteração de uso da 
Fracção “D”, correspondente ao 1.º Esquerdo para Centro de Formação Informática. 

A Câmara, depois de analisar o processo, delibera, por unanimidade, 
deferir o pedido da instalação da publicidade. 

** 
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CONCENTRAÇÃO DE MOTARDS 2002 – DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2202 

N.º 0333/02 Foi presente, pela Dr.ª Neusa Magalhães, um projecto dos Adega Boys, com 
a ENT. n.º 4557, onde solicitam apoio para a Concentração Anual dos “Adega Boys” a 
realizar de 24 a 26 de Maio de 2002. 

Neste sentido a Associação solicita o apoio da Câmara Municipal de Leiria, que 
se traduz nos pontos abaixo mencionados: 

- Disponibilização do Parque Municipal onde se situa o parque infantil e os campos 
de ténis; 

- Um dos sentidos da Avenida 22 de Maio, livre de trânsito e com as grades 
necessárias ao encerramento, entre as 17h30 e as 19 Horas do dia 25/05, para a 
realização de um espectáculo com um motociclista acrobata; 

- Três barracas para recepção, guarda roupa e venda de senhas; 
- Um palco coberto para espectáculos; 
- 6 Wc’s móveis; 
- Brigadas de limpeza para a limpeza do recinto e das balneários; 
- Algumas lembranças (Pins, etc.) para os Motards. 

Analisado o pedido a Câmara delibera por unanimidad e aprovar o pedido, 
com excepção dos WC´s móveis, dos quais apenas serã o facultados 2. 

** 

PONTO NÚMERO NOVE 

CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE E DOAÇÃO DE IMÓVE L 

N.º 0334/02 A Câmara, ao abrigo do disposto na alín ea a), do nº 4, do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e considerando q ue a “Associação das Obras 
Sociais de S. Vicente de Paulo” é uma entidade com personalidade jurídica e 
prossegue no Município de Leiria fins de interesse público, em especial nos domínios 
da assistência e promoção sociais, delibera, por un animidade, o seguinte: 
1.º - Constituir a favor desta entidade o direito d e superfície sobre o prédio urbano, 
sito na Rua Professor Abílio Alves Brito, freguesia  de Pousos, concelho de Leiria, a 
confrontar do Norte e do Poente com Pousamil, do Su l com Estrada Nacional n.º 113 e 
do Nascente com Adelino de Sousa Gaspar, inscrito n a respectiva matriz predial sob 
o n.º 2941 e descrito na 2.ª. Conservatória do Regi sto Predial de Leiria sob n.º 773, da 
freguesia de Pousos, com a área total de 1.032 m 2, nas seguintes condições: 
a) O prédio sobre o qual se constitui o direito de superfície destina-se à construção de 
um bloco de habitação social, encontrando-se já exe cutada a respectiva estrutura. 
b) O prazo de duração do direito de superfície é de  cinquenta anos, podendo ser 
prorrogado por períodos sucessivos de vinte anos, d esde que a superficiária seja 
notificada com a antecedência mínima de um ano. 
c) No prazo máximo de dois anos, a contar da data d a outorga da escritura de 
cedência do direito de superfície, deverão ser rein iciadas as obras de construção do 
bloco de habitação social, as quais deverão ficar c oncluídas no prazo máximo de 
cinco anos, a contar da mesma data, de acordo com o s projectos a aprovar pela 
Câmara Municipal de Leiria. 
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d) Se, findo qualquer dos prazos previstos na alíne a anterior, a construção não tiver 
sido reiniciada ou concluída, conforme o caso, ou s e o tiver sido em desacordo com 
os projectos aprovados pela Câmara Municipal de Lei ria, o direito de superfície 
reverte para a proprietária do solo. 
e) Se à construção for dado fim diferente daquele e m função do qual o direito de 
superfície foi cedido, o mesmo reverte para a Câmar a Municipal de Leiria. 
f) Se a construção efectuada no prédio sobre o qual  é constituído o direito de 
superfície for destruída e se a superficiária não a  reconstruir no prazo que lhe for 
fixado para o efeito, o direito de superfície rever te para a Câmara Municipal de Leiria. 
g) Se a “Associação das Obras Sociais de S. Vicente  de Paulo” se extinguir durante o 
prazo de validade do direito de superfície, o mesmo  reverte para a Câmara Municipal 
de Leiria. 
h) Nas situações previstas nas alíneas b), d), f) e  g), a propriedade do edifício e as 
benfeitorias entretanto realizadas passam para a pr oprietária do solo, sem que a 
superficiária tenha direito a qualquer indemnização . 
i) Na situação prevista na alínea e), a propriedade  do edifício e as benfeitorias 
entretanto realizadas passam para a proprietária do  solo, mediante justa 
indemnização a pagar à superficiária. 
j) A superficiária obriga-se a cuidar do edifício e  suas dependências como o faria um 
proprietário prudente, mantendo-os em perfeito esta do de conservação. 
l) Não é permitida a transmissão do direito de supe rfície a terceiros sem autorização 
expressa da Câmara Municipal de Leiria. 
m) A cedência do direito de superfície é feita a tí tulo gratuito. 
n) Ao direito de superfície é atribuído o valor de €7.980,77 (sete mil, novecentos e 
oitenta euros e setenta e sete cêntimos), 

2.º - Doar à “Associação das Obras Sociais de S. Vi cente de Paulo” a construção já 
existente no mencionado prédio, composta pela estru tura já executada, no valor de 
€113.022,61 (cento e treze mil e vinte e dois euros  e sessenta e um cêntimos). 

3.º - Enviar ao 1.º Cartório Notarial de Leiria os documentos necessários para a 
celebração da escritura de constituição do direito de superfície e de doação. 

4.º - Conferir poderes à Senhora Presidente para ou torgar a mencionada escritura. 

** 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE LE IRIA E A CÂMARA 
MUNICIPAL DE POMBAL. 
PROCESSO N.º T.266/2001 RELATIVO À BENEFICIAÇÃO DO CM N.º 1193, NUMA 
EXTENSÃO DE 1.000 METROS LINEARES AO TROÇO FONTE DA  COVA-GROU, A 
PARTIR DO LIMITE DO CONCELHO DE LEIRIA, NA FREGUESI A DE GUIA, CONCELHO 
DE POMBAL 
N.º 0335/02 Presente a minuta do Protocolo referido em epígrafe, cujo teor a seguir se 
transcreve, acompanhado da informação da Divisão Jurídica, que integra o Proc.º n.º 
T.266/01. 
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PROTOCOLO 
Entre a Câmara Municipal de Leiria , representada pela sua Presidente Dr.ª Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, e a Câmara Municipal de Pombal , representada pelo 
seu Presidente Eng.º Narciso Ferreira Mota, é celebrado o presente Protocolo relativo à 
beneficiação do Caminho Municipal n.º 1193 (que liga Monte Redondo ao limite do concelho 
de Leiria e tem continuidade na localidade de Grou, freguesia de Guia, concelho de Pombal) 
numa extensão de mil metros lineares no troço Fonte Cova – Grou, a partir do limite do 
concelho de Leiria, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1.ª  
O presente Protocolo destina-se a dar cumprimento ao determinado pela Câmara Municipal 
de Leiria na deliberação n.º 2439/01 tomada em sua reunião de 3 de Outubro de 2001. 

CLÁUSULA 2.ª  
1. A obra será executada ao abrigo do regime das empreitadas de obras públicas 
(estabelecido no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e respectiva legislação 
complementar), cabendo à Câmara Municipal de Leiria promover e dar andamento ao 
respectivo procedimento, ficando na qualidade de dono da obra. 
2. A obra obedecerá ao projecto elaborado pelo G.A.T. de Leiria. 
3. Cabe à Câmara Municipal de Pombal promover e proporcionar, através dos seus 
técnicos, todo o apoio e colaboração que lhe forem solicitados pelos serviços da Câmara 
Municipal de Leiria. 

CLÁUSULA 3.ª  
O valor estimado da obra é de €90.640,56 (noventa mil seiscentos e quarenta euros e 
cinquenta e seis cêntimos) acrescidos de IVA, valor este que constitui o preço base do 
concurso. 

CLÁUSULA 4.ª  
1. O pagamento do valor da adjudicação da obra ficará na íntegra a cargo da Câmara 
Municipal de Pombal. 
2. Caberá também à Câmara Municipal de Pombal assumir os custos com eventuais 
trabalhos a mais e revisões de preços a que haja lugar, bem como todos os outros custos 
que venham a decorrer na empreitada. 

CLÁUSULA 5.ª  
1. A Câmara Municipal de Leiria só procederá à adjudicação após a Câmara Municipal de 
Pombal ter aprovado a escolha do concorrente feita pela comissão de análise das 
propostas. 
2. Da mesma forma, a Câmara Municipal de Leiria não autorizará a execução de quaisquer 
trabalhos a mais ou a qualquer revisão de preços sem prévia aprovação da Câmara 
Municipal de Pombal. 

CLÁUSULA 6.ª  
1. O pagamento do valor da adjudicação será feito por medição. 
2. Cada auto de medição será elaborado em conjunto com os técnicos da Câmara Municipal 
de Pombal e, após a liquidação do respectivo valor, será submetido à aprovação desta 
Câmara Municipal. 
3. Obtida a aprovação referida no número anterior, a Câmara Municipal de Leiria procederá 
ao pagamento do valor liquidado ao empreiteiro e remeterá à Câmara Municipal de Pombal 
uma cópia da guia de pagamento, a fim de que esta proceda à transferência do montante 
despendido, o qual deverá ser efectuado no prazo máximo de 30 dias. 
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A Câmara tomou conhecimento e, depois de analisar e  discutir o assunto, 
delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do Prot ocolo e conferir poderes à 
Senhora Presidente da Câmara para a sua assinatura.  

Mais delibera a Câmara remeter o Protocolo à Câmara  Municipal de Pombal 
para os mesmos efeitos. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO APRESENTADO PELA UNIÃO D ESPORTIVA DA 
CARANGUEJEIRA 

N.º 0336/02 Retirado. 

** 
ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS À LEIRIS PORT, EM 

N.º 0337/02 Presente a Nota de Débito n.º 100003, relativa à exploração do Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria durante o mês de Novembro, no valor de €18.030,79; a Nota 
de Débito n.º 2000002, relativa à exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira durante 
o mês de Novembro, no valor de €8.410,07; a Nota de Débito n.º 3000002, relativa à 
exploração da Piscina Municipal de Maceira durante o mês de Novembro, no valor de € 
12.148,10; a Nota de Débito n.º 5000002, relativa à exploração do Estádio Municipal de 
Leiria durante o mês de Novembro, no valor de €17.485,01. 

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 vo to contra do Sr. Vereador Dr. 
Hélder Roque, aprovar e autorizar o pagamento das s eguintes indemnizações 
compensatórias: 
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1) Complexo Municipal de Piscinas de Leiria (mês de  Novembro) 
€18.030,79; 

2) Piscina Municipal da Caranguejeira (mês de Novem bro) €8.410,07; 
3) Piscina Municipal de Maceira (mês de Novembro) € 12.148,10; 
4) Estádio Municipal de Leiria (mês de Novembro) €1 7.485,01. 

Esta deliberação é aprovada em minuta. 

** 

MODELO DO REGISTO DA TRANSMISSÃO DAS ACÇÕES DA LEIR ISPORT, EM 
N.º 0338/02 Retirado 

** 

PONTO NÚMERO ONZE 
PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DE SANTA EUFÉMIA – “CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS DE APO IO AO 
POLIDESPORTIVO DE AR LIVRE DA CAXIEIRA” 
N. 0339/02 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, acompanhado de 
uma informação do GAV, na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no 
valor total de €4.201,32, com o IVA incluído. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização dos trabalhos a mais a preço s acordados, no valor total de 
€4.201,32, devendo dar-se conhecimento à Junta de F reguesia de Santa Eufémia. 

** 

PLANO DE PORMENOR DO ARRABALDE DA PONTE 
N.º 0340/02 Foi feita a apresentação da proposta do Plano de Pormenor do Arrabalde da 
Ponte para posterior consulta às entidades. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prop osta apresentada do 
Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte e mandar co nsultar as entidades 
necessárias para emissão de pareceres. 

O Sr. Vereador Dr. Hélder Roque perguntou porque razão a área abrangida 
pelo Plano de Pormenor do Arrabalde da Ponte tinha saído da zona de intervenção do Polis. 

A Sr.ª Presidente esclareceu que este Plano de Pormenor já estava em fase 
muito adiantada quando surgiu o programa Polis. Tem no entanto, sido acompanhado pelo 
Programa, havendo inclusivamente uma pequena faixa junto ao rio que se sobrepõe. 

** 
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PONTO NÚMERO DOZE 

SUBSÍDIOS 
APOIO À CERCILEI PARA ORGANIZAÇÃO DO II CONGRESSO  
N.º 0341/02 Presente na Divisão da Cultura, fax da Cercilei - Cooperativa de Ensino e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, CRL, datado de 2002.02.20, solicitando 
apoio para a realização do II Congresso intitulado « Onde está a Diferença- Uma Realidade 
– Vários Contextos», nos dias 6, 7 e 8 de Março. Solicitam a cedência do Teatro José Lúcio 
da Silva, oferta de lembranças para as pastas dos participantes (cerca de 1.000) e apoio 
para a organização duma animação no jantar dos congressistas no dia 7 de Março. 

Analisado o pedido e tendo em conta os temas em debate e o número de 
participantes envolvidos, propomos que se apoie a realização deste II Congresso com , 
disponibilização de lembranças para as pastas (de acordo com a disponibilidade do stock 
existente), cedência do Teatro e a atribuição da verba de €399,00 para a animação do jantar 
dos congressistas. 

A Câmara Municipal apreciou informação da Divisão d a Cultura sobre 
pedido formulado pela CERCILEI- Cooperativa de Ensi no e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados de Leiria, CRL para a realização do II Congresso a ter lugar nos dias 6, 7 
e 8 de Março e tendo em conta que se trata duma ini ciativa de interesse municipal de 
natureza social/cultural, delibera por unanimidade,  ao abrigo da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, alínea b) n.º 4.º do art.º 64.º, apoiar a  referida iniciativa com a cedência do 
Teatro, a oferta de lembranças para as pastas dos p articipantes e a atribuição da 
verba de €399,00 para suporte das despesas de organ ização com a animação no 
jantar dos congressistas. 

** 

TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA – PAGAMENTO DE DESPESAS 

N.º 0342/02 Pelo Senhor Vereador DR. VÍTOR LOURENÇO foi presente a nota de 
despesas do Teatro José Lúcio da Silva, por cedências para actividades culturais e 
recreativas, durante o mês de Dezembro de 2001, que totalizam o valor de €3.346,56. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade, 
transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a impo rtância de €3.346,56 referente às 
despesas por cedências para actividades culturais e  recreativas, levadas a efeito no 
mês de Dezembro de 2001. 

** 

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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- EDITAL DO MERCADO DE LEVANTE 

- LUÍS PEREIRA FAUSTINO - ESCRITURA DO LOTE N.º 29 ZICOFA EM 
NOME DA FIRMA “SETE MIL E CINQUENTA”, DA QUAL É O P RINCIPAL 
ACCIONISTA 

- SORESIME–REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE 
EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA ESCRITURA DO LOTE N.º 17 
ZICOFA EM NOME DA FIRMA “LEIRICOVA” DA QUAL É SÓCIO  
GERENTE O SR. ARMANDO VIEIRA CARDOSO, TAMBÉM SÓCIO 
GERENTE DA FIRMA “SORESIME” 

-   ARRAIAL ACADÉMICO – LARGO CÂNDIDO DOS REIS 
- PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO ESPORTIVO MUNICI PAL 

** 
N.º 0343/02 Pela Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães foi apresentado o Edital referente 
ao Mercado de Levante que abaixo se transcreve, para efeitos de publicação: 

“Edital n.º 74/02  

ISABEL DAMASCENO DE CAMPOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE LEIRIA, 
FAZ  SABER QUE: 
1. O Mercado de Levante, realizado às terças Feiras e sábados, está a ser objecto de um 

estudo de relocalização, reorganização e regulamentação, conjugado com o Programa 
Polis. 

2. Até à conclusão destes trabalhos, o mercado será realizado no parque de estacionamento 
em frente ao mercado municipal e terrenos anexos. 

3. Os senhores feirantes, interessados em exercer a sua actividade nesta fase transitória, 
devem requerer à Câmara Municipal a atribuição de um lugar na área do mercado, até ao 
dia 8 de Março próximo. 

4. O requerimento deve ser formalizado mediante o preenchimento de impresso próprio 
fornecido pela CML. 

5. Este impresso pode ser obtido no Secretariado do Centro Associativo Municipal que 
funciona no 1.º andar do Mercado Municipal. 

6. O impresso deve ser correctamente preenchido com todos os dados solicitados, 
nomeadamente área de que precisa para a sua instalação. 

7. Depois de preenchido, o impresso deve ser entregue no Secretariado do Centro 
Associativo, acompanhado de fotocópia do Cartão de Feirante que deve estar devidamente 
actualizado e com pagamento em dia. 

8. Os lugares serão atribuídos aos feirantes devidamente legalizados, sendo entregue a 
cada um o cartão numerado que identifica o lugar a que tem direito e que está 
devidamente assinalado no terreno do mercado. 

9. A taxa correspondente ao lugar atribuído deverá ser paga até ao dia 08 do mês a que 
respeita. 

E para constar se mandou afixar o presente edital nos lugares do costume. 
Leiria, 26 de Fevereiro de 2002” 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera, po r unanimidade aprovar 
o Edital acima transcrito e mandar afixar nos locai s do costume. 

Esta deliberação foi aprovada em minuta. 
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** 

LUÍS PEREIRA FAUSTINO - ESCRITURA DO LOTE 29 ZICOFA  EM NOME DA FIRMA 
“SETE MIL E CINQUENTA”, DA QUAL É O PRINCIPAL ACCIO NISTA 

N.º 0344/02 O Senhor Luís Pereira Faustino, licitou o lote n.º 29 da Zona Industrial da 
Cova das Faias, em 17.12.97, pretendendo agora que a escritura do referido lote seja 
realizada em nome da Firma “ Sete Mil e Cinquenta” conforme solicitado em 02.01.02, da 
qual é o principal accionista. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, delibera, por 
unanimidade, concordar que a escritura do lote n.º 29 da ZICOFA, licitado pelo Sr. 
Luís Pereira Faustino, em 17.12.97, seja realizada em nome da sociedade “Sete Mil e 
Cinquenta”, atendendo a que é o principal accionist a. 

** 
SORESIME–REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 
HOTELEIROS, LDA  
ESCRITURA DO LOTE N.º 17 ZICOFA EM NOME DA FIRMA “L EIRICOVA” DA QUAL É 
SÓCIO GERENTE O SR. ARMANDO VIEIRA CARDOSO, TAMBÉM SÓCIO GERENTE DA 
FIRMA “SORESIME”. 

N.º 0345/02 A Sociedade Soresime – Representações e Importações de Equipamentos, 
Lda., licitou o lote n.º 17 da Zona Industrial da Cova das Faias, em 06.12.99, pretendendo, 
agora, que a escritura do referido lote seja realizada em nome da Firma “Leiricova”, 
conforme solicitado por ambas em 10.12.01, da qual é sócio gerente o Sr. Armando Vieira 
Cardoso, também sócio da Firma Soresime. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o processo, delibera, por 
unanimidade, concordar que a escritura do lote n.º 17 da ZICOFA, licitado pela firma 
Soresime, Lda, em 06.12.99, seja realizada em nome da sociedade “Leiricova”, Lda, 
dado que ambas são representadas pelo mesmo sócio g erente. 

** 
ARRAIAL ACADÉMICO – LARGO CÂNDIDO DOS REIS 

N.º 0346/02 Presente um fax das Associações de Estudantes da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, Escola Superior de Educação e Escola Superior de Enfermagem, que 
pretendem organizar o 2.º Arraial Académico no Largo Cândido dos Reis, como forma de 
aproximar os estudantes das várias escolas de ensino superior de Leiria 

A Comissão organizadora solicita autorização à Câmara Municipal para a 
realização do arraial no dia 28 de Fevereiro, entre as 21h00 e as 24h00 e solicita apoio 
logístico necessário à sua realização, designadamente: 
a) fornecimento, montagem e desmontagem do palco (sem toldo e com uma escada), para 

actuação das tunas académicas; 
b) reforço de contentores e recolha de lixo; 
c) solicitação à PSP para o reforço do policiamento durante as actividades do arraial; 
d) encerramento ao trânsito do Terreiro, durante a realização do arraial, em articulação com 

a PSP; 
e) autorização para a colocação de quiosques das associações de estudantes na via 

pública; 
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Analisado o assunto a Câmara delibera, por unanimid ade, de acordo com a 
alínea b), do n.º 4, do Artigo 64.º da Lei n.º 169/ 99, de 18 de Setembro, aprovar a 
proposta em epígrafe. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 0347/02 Presente um ofício da Direcção Distrital de Campanha do PPD/PSD 
solicitando a cedência das instalações do Pavilhão Gimnodesportivo no Largo da Feira, para 
um comício da próxima campanha eleitoral, a realizar no dia 13.03.02, no período 
compreendido das 9,00H às 24,00H. 

A Câmara, depois de analisado o assunto, delibera, por unanimidade 
autorizar a utilização do pavilhão gimnodesportivo no Largo da Feira para o comício 
da responsabilidade da Direcção Distrital de Campan ha do PPD/PSD, no dia 13.03.02 
das 9.00H às 24,00H. 

** 

ENCERRAMENTO 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 

reunião, eram dezoito horas e dez minutos, 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 vinte e seis dias do mês de 
Fevereiro do ano dois mil e dois. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 


