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ACTA N.º 43 
Aos seis dias do mês de Dezembro do ano de dois mil, no Salão Nobre dos 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

 ENG.º PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dr. SÉRGIO CARVALHO JORGE 
DA SILVA Director do Departamento de Administração Geral. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, ENG.º 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQ.º ANTÓNIO VEIGA 
MOREIRA DE FIGUEIREDO para apresentação dos processos de loteamento; 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 2000.11.29 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 N.º S.: 

509/96 ULISSES JORGE DA MOTA GUARDA 
1490/97 MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA 
1294/98 ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA 

363/99 RAMIRO & DOMINGUES, LD.ª 
789/99 CARLOS JORGE ALBERGARIA MARTINS DO CARMO REIS 

1353/99 ALBERTINO CARMO MOREIRA LIMA 
406/2000 FORNOCERÂMICA – FORNOS E EQUIPAMENTOS P/CERÂMICA, SA. 
470/2000 JOAQUIM FERRAZ LEAL 
698/2000 FILIPE JORGE DOS SANTOS 

1010/2000 MANUEL SILVA FERREIRA 
1134/2000 PEREIRA & CARDOSO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LD.ª 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS INF. N.º S: 

60/2000 AMÂNDIO DA SILVA BORGES 
95/2000 FAUSTINO HENRIQUES RAMOS 

119/2000 J. CARREIRA SOARES – CONSTRUÇÕES, SA. 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS LOT. N.º S: 

37/94 IMOBILIÁRIA RODA LD.ª E OUTROS 
8/99 MARIA VIOLANTE MACHADO ROSA 

19/99 MÁRIO FERNANDO JESUS RODRIGUES HENRIQUES 
PONTO NÚMERO CINCO 

T 171/89 ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA QUE VAI DO LARGO DA 
IGREJA DOS MARINHEIROS AO PLANALTO – TROÇO 
COMPREENDIDO ENTRE A IGREJA DOS MARINHEIROS ATÉ À 
ROTUNDA – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E A MENOS 

T 18/99 CONSTRUÇÃO DE 3 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MONTE 
REDONDO – LEIRIA – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E A 
MENOS 

T 129/99 PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA 
PADRE MANUEL PEREIRA PATRÃO E DA RUA DA MARINHA DE CIMA 
–SOUTO DA CARPALHOSA – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A 
MAIS 

T 142/99 EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – EXTENSÃO DO CENTRO 
DE SAÚDE E CENTRO DE DIA DA CARREIRA – 2.ª FASE 

T _____ NÓ DESNIVELADO DA CRUZ D’AREIA 
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PONTO NÚMERO SEIS 

- ACTUALIZAÇÃO DAS QUOTAS DO MUNICÍPIO DE LEIRIA NA AMAE E ANMP 
- SUBSÍDIOS – ACÇÃO SOCIAL 
- INDEMNIZAÇÃO 
- ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA 2001 – SMAS 
- ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO REGULAMENTO DO PDM RELATIVA ÀS ÁREAS 

INDUSTRIAIS 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 
- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE ACTIVIDADES E DA 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2001 DA CÂMARA MUNICIPAL 

PONTO NÚMERO OITO 

- PUBLICIDADE – BELARTE EXTERIOR 
- PUBLICIDADE – COOP. RÁDIO TAXIS IDEAL DE LEIRIA, CRL 
- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PÚBLICO – FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE 

CARDIOLOGIA 
- QUIOSQUE INSTALADO NO LARGO DO PAPA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- PROTOCOLO – JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DA CARPALHOSA 
- PROTOCOLO – ESCOLA DO 1.º CEB DE COSTAS - MACEIRA 
- NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO DA CML 

PONTO NÚMERO DEZ 

- PAGAMENTO DA FACTURA N.º 1120219 DE 01/04/97 – 2.ª VIA – ENTREPOSTO 
LEIRIA – VIATURAS E MÁQUINAS, LD.ª 

PONTO NÚMERO ONZE 

- PROGRAMA DE NATAÇÃO PARA O 1.º CICLO 
- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES COM CLUBE ACADÉMICO DE 

LEIRIA 
- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES COM SPORT CLUBE LEIRIA E 

MARRAZES 

** 

N.º3066/00 A CÂMARA, ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E NO 
PERÍODO QUE LHE ESTAVA RESERVADO, ATENDEU OS SEGUINTES MUNÍCIPES: 

A Senhora Adalgisa Novais Mota  informou que em relação ao processo VH 
13/98, está preocupada, pois a casa está cada vez mais degradada, continuando o seu 
vandalismo por parte do inquilino, que não comparece às solicitações feitas por parte da 
Câmara para se efectuar a vistoria, pelo que gostaria que lhe informassem qual o 
mecanismo que o poderia a obrigar a comparecer. 

A Senhora Presidente  informou que a Câmara não poderá dar parecer sem ver 
o local e que como está uma nova vistoria marcada para o próximo dia 20, se irá tentar; se o 
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proprietário faltar novamente então vai-se ver do ponto de vista Jurídico o que se poderá 
fazer, e depois informa-se. 

** 
O Senhor Helder Manuel Menezes Barros  veio solicitar resposta aos assuntos 

que já expôs na reunião de 2000.06.21 e que ainda não tiveram resolução, nomeadamente 
sobre: 

- Proc.º de obras n.º 1216/80, referente às obras efectuadas ilegalmente no 
prédio em que uma garagem foi transformada em negócio; 

- Esgotos do Lar S. Francisco que correm a céu aberto para o rio. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho informou que já foram feitas 
algumas obras, mas o problema só ficará resolvido definitivamente depois da ligação ao 
colector, através da execução do atravessamento na via e instalação de órgão de 
bombagens, previsto para breve. 

Quanto ao Proc.º de obras a Senhora Presidente , esclareceu que o munícipe 
não fez as devidas correcções, e que estão a fazer um levantamento das obras necessárias 
para se abrir o concurso para ser a Câmara a fazê-las.  

** 
N.º3067/00 PROC.º N.º 509/96 - (fl. - 172) 

De ULISSES JORGE DA MOTA GUARDA,  acompanhado de um pedido do 
Senhor Dr. Manuel Carlos de Sousa, advogado, nomeado patrono de Ernesto Martins 
Ferreira e de sua mulher Maria Raimundo António, pelo Tribunal Judicial da Comarca de 
Leiria, solicitando o fornecimento de vários elementos constantes do processo referente à 
construção de uma moradia, situada na Estrada da Bouça, freguesia de Colmeias, e ainda a 
isenção do pagamento de taxas devidas pelo fornecimento das mesmas, tendo em conta 
que pretende instruir um processo judicial contra o Sr. Ulisses Jorge da Mota Guarda, dado 
que os seus constituintes na qualidade de confinantes, se sentem prejudicados com a 
referida construção. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e, tendo em conta que são 
apresentadas fotocópias da conclusão do Tribunal co ncedendo apoio judiciário por 
ter sido comprovado a carência económica dos requer entes, delibera, por 
unanimidade, autorizar o fornecimento das fotocópia s e a isenção do pagamento das 
respectivas taxas, com base do disposto no art.º 5º  da Tabela de Taxas e Licenças e 
alínea d) do n.º 2 do art.º 73º do Regulamento Muni cipal de Obras Particulares.  

** 
N.º3068/00 PROC.º N.º 1490/97 - (fl - 207) 

De MANUEL DA CONCEIÇÃO BENTO E OUTRA, residente na Avenida 
Combatentes da Grande Guerra, n.º 34 – 1.º, freguesia de Leiria, referente ao pedido de 
reanálise do projecto de arquitectura de legalização da remodelação de um edifício de 
habitação e comércio, situado no Largo Marechal Gomes da Costa, n.º s 57/59, freguesia de 
Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/2000, e tendo em conta o 
parecer emitido pelo Instituto Português do Patrimó nio Arquitectónico em 30/10/2000, 
delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de ar quitectura de legalização da 
remodelação do edifício acima referido, condicionad o ao seguinte: 
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1.º a porta do sótão de acesso à cobertura (terraço ), sendo caminho de 
evacuação deverá abrir no sentido da saída, face ao  disposto no Decreto-Lei n.º 64/90, 
de 21 de Fevereiro; 

2.º apresentar documento comprovativo da legitimida de (certidão da 
Conservatória do Registo Predial actualizada); 

3.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias. 

** 
N.º3069/00 PROC.º N.º 1294/98 - (fl - 257) 

De ANÍBAL PEREIRA DA SILVA AZINHEIRA, residente em Montijos, freguesia 
de Monte Redondo, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de uma 
moradia bifamiliar e muros, a levar a efeito em Casal das Lavegadas, freguesia de 
Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  27/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia e muros acima referidos, 
devendo no prazo de 180 dias dar cumprimento ao seg uinte: 

1.º apresentar estimativa orçamental de acordo com o Edital n.º 136 de 
29/08/2000; 

2.º apresentar certidão da Conservatória do Registo  Predial rectificada 
relativamente à área, contemplando a área a ceder a o domínio público (a apresentar 
antes da emissão da licença de utilização); 

3.º garantir o cumprimento do n.º 2 do art.º 1360º do Código Civil, sem 
exceder 1,5m em alvenaria de tijolo junto à estrema , por questões estéticas e de 
enquadramento, devendo compatibilizar os alçados do s muros com os da 
construção; 

4.º cumprir com os art.º s 15º e 23º (câmara corta fogo na cave) e art.º 33º 
(meios de primeira intervenção), de acordo com o De creto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril; 

5.º retirar os vãos de comunicação da lavandaria co m a garagem por 
questões de salubridade, nos termos do art.º 15º do  Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 300.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção, a execução dos arranjos exteriores no e spaço a ceder ao domínio 
público, incluindo a pavimentação do alargamento ne cessário à rua e a execução dos 
passeios em calçada e lancil de pedra, de acordo co m o estabelecido no art.º 64º do 
Regulamento Municipal de Obras Particulares, na qua l deve constar a seguinte 
cláusula: “a garantia apresentada não cessará em ca so algum, sem autorização 
expressa da Câmara Municipal; ” 

7.º prever receptáculos postais em obra, de acordo com o disposto no 
Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a  redacção dada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

8.º o estacionamento e o acesso à cave, deverão ser  feitos sem criar 
desníveis no espaço envolvente (cumprir em obra). 

** 
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N.º3070/00 PROC.º N.º 363/99 - (fl - 79) 
De RAMIRO & DOMINGUES LDA, com sede na Rua Comandante João Belo, 

n.º 2, freguesia de Leiria, referente ao pedido de reanálise do projecto de arquitectura de 
remodelação de uma loja, situada no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de remodelação da loja acima 
referida e autorizar o respectivo licenciamento, co ndicionado ao seguinte: 

1.º a cor dos caixilhos deverá ser igual aos do res tante edifício (branco), 
conforme parecer emitido pelo IPPAR – Instituto Por tuguês do Património 
Arquitectónico (do qual deverá ser dado conheciment o ao requerente). 

** 
N.º3071/00 PROC.º N.º 789/99 - (fl - 159) 

De CARLOS JORGE ALBERGARIA MARTINS DO CARMO REIS, residente na 
Rua das Serradas – Andreus, freguesia de Barreira, referente ao projecto de arquitectura de 
legalização de alterações levadas a efeito num estabelecimento, situado na Rua de 
Alcobaça, n.º 18, freguesia de Leiria, para estabelecimento de restauração e bebidas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito no estabelecimento acima referido,  condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados no pa recer emitido pelo 
Centro de Saúde e IPPAR – Instituto Português do Pa trimónio Arquitectónico (dos 
quais deverá ser dado conhecimento); 

2.º apresentar projectos de especialidade, incluind o projecto de segurança 
contra incêndios no prazo de 180 dias, devendo indi car ainda o modo de evacuação 
de fumos da cozinha, que deverá efectuar-se para a parte mais elevada da cobertura. 

** 
N.º3072/00 PROC.º N.º 1353/99 - (fl - 78) 

De ALBERTINO DO CARMO MOREIRA LIMA, residente na Rua Monsenhor 
Joaquim Carreira, n.º 51 – Souto de Cima, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto 
de arquitectura de legalização de alterações levadas a efeito num edifício, situado na Rua 
de Alcobaça, n.º 18, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/12/2000 delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de legalização das alterações 
levadas a efeito no edifício acima referido, condic ionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados no pa recer emitido pelo 
Centro de Saúde e IPPAR – Instituto Português do Pa trimónio Arquitectónico (dos 
quais deverá ser dado conhecimento); 

2.º apresentar projectos de especialidade, incluind o projecto de segurança 
contra incêndios no prazo de 180 dias, devendo indi car ainda o modo de evacuação 
de fumos da cozinha, que deverá efectuar-se para a parte mais elevada da cobertura. 

** 
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N.º3073/00 PROC.º N.º 406/2000 - (fl - 230) 
De FORNOCERÂMICA – FORNOS E EQUIPAMENTOS PARA CERÂMIC A 

S.A., com sede em Lagoa – Vale Sepal, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de 
arquitectura de alterações de um pavilhão, a levar a efeito no local acima referido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de alterações do pavilhão acima 
referido, devendo apresentar projectos de especiali dade (estruturas) no prazo de 180 
dias. 

** 
N.º3074/00 PROC.º N.º 470/2000 - (fl - 37) 

De JOAQUIM FERRAZ LEAL, residente no Largo João I, n.º 1 - Batalha, 
referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e comercial, a levar a efeito 
na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, n.ºs 95, 96 e 97, freguesia de Leiria. 

A Câmara Municipal tendo analisado o assunto, delib era, por unanimidade, 
que o projecto deve ser revisto no que se refere ao  alçado da Rua Capitão Mouzinho 
de Albuquerque, por forma a que o mesmo apresente c aracterísticas que se 
identifiquem com o tipo de fachadas existentes na z ona, aliás, conforme já tinha sido 
imposto no ponto 6º da deliberação de Câmara de 21/ 04/99, referente ao processo Inf. 
16/97. 

Mais delibera, tendo em conta a informação do Depar tamento de Obras 
Particulares de 04/12/2000, que o projecto deverá d ar cumprimento ao seguintes 
condicionalismos: 

1.º indicar o sistema de ventilação dos wc interior es, de acordo com o art.º 
87º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, d evendo apresentar 
pormenorização relativa ao mesmo; 

2.º garantir o cumprimento do RGEU relativamente ao  piso em semi-cave 
do edifício B, nomeadamente no que se refere às que stões de iluminação e ventilação 
(lado Poente), apresentando corte e alçado com indi cação do mesmo; 

3.º cumprir com a totalidade dos aspectos indicados  no Decreto-Lei n.º 
64/90, de 21 de Fevereiro, nomeadamente: 

3.1 Capitulo II (indicação da caracterização dos ma teriais e respectivas 
classes de resistência ao fogo); 

3.2 art.º 22 e art.º 47º (relativamente à disponibi lidade de água e meios de 
extinção de incêndios); 

3.3 n.º 2 do art.º 28º (parede guarda fogo na cober tura); 
3.4 n.º 3 do art.º 37º (relativamente aos vãos sobr epostos); 
4.º cumprir com a totalidade dos aspectos indicados  no Decreto-Lei n.º 

66/95, de 8 de Abril, nomeadamente: 
4.1 Capitulo III (indicação da caracterização dos m ateriais e respectivas 

classes de resistência ao fogo);  
4.2 art.º 12º (relativamente à definição dos caminh os de emergência); 
4.3 art.º 15º (relativamente ao dimensionamento da antecâmara do piso 1 e 

devendo as respectivas portas abrir no sentido da s aída); 
4.4 art.º 17º e art.º 18º (controlo da poluição de ar e controlo de fumo nas 

câmaras corta fogo); 
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4.5 art.º 20º (sinalização de segurança); 
4.6 Capitulo VII e Capitulo VIII (relativamente ao controlo de ar e fumo nos 

pisos); 
4.7 alínea a) do n.º 1 do art.º 33º (meios de prime ira intervenção); 
4.8 art.º 47º (câmara retentora nas caves de estaci onamento); 
5.º prever sala de condomínio dotada das devidas co ndições de 

iluminação e ventilação, de acordo com o art.º 15º do RGEU; 
6.º prever receptáculos postais de acordo com o dis posto no Decreto 

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, com a redacçã o dada pelo Decreto Regulamentar 
n.º 21/98, de 4 de Setembro; 

7.º assegurar o cumprimento do art.º 1360º do Códig o Civil, 
nomeadamente quanto às escadas exteriores junto ao limite da propriedade e, 
eventuais servidões de vistas existentes nos edifíc ios confinantes do lado Norte. 

** 
N.º3075/00 PROC.º N.º 698/2000 - (fl - 29) 

De FILIPE JORGE DOS SANTOS E OUTROS, residente na Rua D. Carlos I, n.º 
32, freguesia de Marrazes, referente ao projecto de arquitectura de um edifício multifamiliar, 
a levar a efeito em Carregal, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever o alargamento do caminho público existen te a Poente, de modo 
a garantir 3,0m de afastamento mínimo entre o limit e do estacionamento e o eixo do 
caminho actualmente existente; 

2.º prever a cedência do espaço acima indicado, bem  como do espaço na 
frente da propriedade destinado a estacionamento e passeio devidamente infra-
estruturado, devendo apresentar certidão da Conserv atória rectificada em relação ao 
mesmo; 

3.º garantir o cumprimento do disposto nos art.º s 22º e 47º do Decreto-Lei 
n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disp onibilidade de água e meios de 
extinção de incêndios; 

4.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 
Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadamente quanto à caracterização dos 
materiais (art.º 7º) e saídas de emergência, devend o os caminhos de evacuação junto 
às rampas marginar as mesmas e não interferindo com  a sua largura (art.º s 12º e 13º); 

5.º prever sala de condomínio dotada das devidas co ndições de 
iluminação e ventilação, de acordo com o art.º 15º do Regulamento Geral das 
Edificações Urbanas; 

6.º prever receptáculos postais de acordo com o Dec reto-Regulamentar n.º 
8/90, de 6 de Abril, com a redacção dada pelo Decre to-Regulamentar n.º 21/98, de 4 de 
Setembro; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 
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N.º3076/00 PROC.º N.º 1010/2000 - (fl - 42) 
De MANUEL DA SILVA FERREIRA, residente na Avenida José Jardim, n.º 5, 

freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de um bloco habitacional e 
comercial, a levar a efeito na Avenida José Jardim, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  06/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do bloco acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar planta à escala 1/1000, com indicaçã o da totalidade da 
propriedade; 

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

3.º apresentar corte transversal (P 026) abrangendo  a totalidade da 
propriedade a tardoz; 

4.º garantir um afastamento mínimo de 0,40m entre o  esquentador e o 
fogão, de acordo com o “Código de Boa Prática de Te cnologia dos Gases 
Combustíveis”, com condutas independentes; 

5.º garantir a continuidade do passeio existente e respectivo alinhamento, 
quer do lado Nascente quer do lado Poente; 

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

construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
N.º3077/00 PROC.º N.º 1134/2000 - (fl - 55) 

De PEREIRA & CARDOSO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L DA, com 
sede na Rua de S. Vicente, n.º 9, freguesia de Caranguejeira, referente ao projecto de 
arquitectura de um edifício de habitação multifamiliar, a levar a efeito em Casal das 
Lavegadas, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  04/12/2000, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do edifício acima referido, 
condicionado ao seguinte: 

1.º prever a cedência de terreno ao domínio público  para passeio, 
estacionamento, alargamento de vias e rectificação da rede viária envolvente do 
edifício, de acordo com o indicado pela Junta de Fr eguesia de Parceiros (folhas 9, 37 
e 38 do presente processo), devidamente infra-estru turado; 

2.º apresentar certidão da Conservatória rectificad a face ao mesmo; 
2.1 o passeio e estacionamentos previsto na Rua da Mata, deverão alinhar 

pelo muro existente na mesma Rua do lado Poente; 
2.2 o estacionamento previsto nos arruamentos envol ventes ao edifício, 

deverá efectuar-se longitudinalmente em relação ao mesmo; 
3.º garantir o cumprimento da totalidade dos aspect os previstos no 

Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de Abril, nomeadamente controlo de poluição de ar 
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(capítulo VII), controlo do fumo nos pisos (capítul o VIII), sinalização de segurança 
(art.º 20º) e câmara retentora nas caves de estacio namento (art.º 47º); 

4.º apresentar a totalidade dos alçados dos muros a  executar, devendo 
estes acompanhar a topografia do terreno e as funda ções não deverão exceder os 
limites da propriedade; 

5.º apresentar projectos de especialidade no prazo de 180 dias, incluindo 
projecto de drenagem de águas residuais da cave; 

6.º apresentar, no acto do levantamento do Alvará d e Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 800.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infra-estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a 
construção e, de acordo com o estabelecido no art.º  64º do Regulamento Municipal de 
Obras Particulares, na qual deve constar a seguinte  cláusula: “a garantia apresentada 
não cessará em caso algum, sem autorização expressa  da Câmara Municipal. ” 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º3078/00 PROC.º INF. N.º 60/2000 - (fl. – 15) 
De AMÂNDIO DA SILVA BORGES, residente na Rua das Olhalvas – Edifício 

Europa, Lote 3 – 2.º A, freguesia de Pousos, referente ao pedido de viabilidade de 
construção de um edifício de habitação, comércio e serviços, a levar a efeito em Olhalvas – 
Ponte dos Pousos, freguesia de Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  05/12/2000, delibera, por 
unanimidade, viabilizar a pretensão, pelo prazo de um ano, nos termos do disposto no 
art.º 13º 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: 

1.º o proposto não poderá exceder os limites indica dos, devendo cumprir 
com o indicado no parecer emitido pelo ICERR – Inst ituto para a Conservação e 
Exploração da Rede Rodoviária (do qual deverá ser d ado conhecimento ao 
requerente); 

2.º a altura da fachada não poderá exceder 9,50m e três pisos, de acordo 
com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 45º d o Regulamento do Plano Director 
Municipal, não podendo ainda a cota de soleira exce der 1,0m acima da cota do 
arruamento existente a Norte; 

3.º a solução a apresentar deverá compatibilizar-se  com os ajustamentos e 
eventuais rectificações ao traçado viário que viere m a ser preconizados para as vias 
envolventes, face ao parecer emitido pela Departame nto de Obras Municipais; 

4.º a construção do proposto e face aos trabalhos q ue se encontram em 
curso nas vias envolventes, só será possível após v erificar-se que os mesmos não 
interferem com os referidos trabalhos, nomeadamente  do lado Sul e Nascente no 
local. 

5.º a construção para o local, carecerá ainda de ap rovação por parte do 
ICERR e Força Aérea Portuguesa; 

6.º garantir um afastamento de 5,00m ao limite da p ropriedade do lado 
Norte, de acordo com o disposto no art.º 60º do Reg ulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 

7.º cumprir com os restantes aspectos previstos na legislação em vigor, 
nomeadamente RGEU e PDM. 
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N.º3079/00 PROC.º INF. N.º 95/2000 - (fl. - 7) 
De FAUSTINO HENRIQUES RAMOS, residente na Rua Paulo VI – Vale Sepal, 

freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de construção de um edifício, a levar 
a efeito em Vale Sepal - Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  28/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do pedido de informação prévia relativamen te à construção de um 
edifício no local acima indicado, e numa zona defin ida no PDM como Áreas 
Habitacionais de Média Densidade. 

O local em causa encontra-se ainda abrangido pelo P lano de Pormenor de 
Leiria Norte em elaboração. 

Analisado o pedido, verifica-se que: 
1.º não se enquadra na totalidade nos estudos do re ferido Plano de 

Pormenor, pelo que deverá ser reformulado de acordo  com o mesmo; 
2.º face ao parecer emitido pelo Gabinete do Plano de Pormenor de Leiria 

Norte (do qual deverá ser dado conhecimento ao requ erente, assim como dos 
elementos gráficos anexos) e considerando ainda a s olução proposta, nomeadamente 
face aos arruamentos, deverá o pedido ser enquadrad o no disposto no Decreto-Lei n.º 
448/91, de 29 de Novembro, com a redacção dada pelo  Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de 
Dezembro (loteamentos); 

3.º não esclarece quanto aos limites da propriedade , nomeadamente face 
ao processo n.º 2333/87 e pedido de informação prév ia n.º 197/95, e ainda face ao 
indicado no presente pedido, dado que os mesmos se sobrepõem. 

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 
63º do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Novembro, c om a redacção dada pelo Decreto-
Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, o pedido a apresentar e  após reformulação face 
aos aspectos acima indicados, carecerá ainda de par ecer a emitir pela Força Aérea 
Portuguesa e Junta de Freguesia de Marrazes. 

** 
N.º3080/00 PROC.º INF. N.º 119/2000 - (fl. - 12) 

De J. CARREIRA SOARES, CONSTRUÇÕES, S.A., com sede na Avenida 
Marquês de Pombal, n.º 29A, freguesia de Leiria, referente ao pedido de viabilidade de 
alteração e ampliação de um pavilhão, situado em Casal do Cego, freguesia de Marrazes, e 
construção de um condomínio industrial fechado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  30/11/2000, e que propõe o 
indeferimento da pretensão pelos motivos abaixo ind icados, delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

Trata-se do pedido de informação prévia relativamen te à alteração e 
construção de edifício destinados a industrias de c lasse D, (armazéns e outros) e a 
serviços, numa zona definida no Plano Director Muni cipal como Áreas Industriais. 
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Analisado o pedido considera-se que a utilização pr etendida se insere nas 
disposições do Regulamento do PDM, no entanto e dad as as características do 
proposto, o mesmo enquadra-se no disposto no Decret o-Lei n.º 448/91, de 29 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, 
dado que se propõem vários edifícios que conformam unidades de utilização distintas 
entre si, e carecendo ainda da execução de signific ativas infra-estruturas no interior 
da propriedade do requerente, nomeadamente de adequ ada rede viária. 

O local encontra-se ainda abrangido pela zona de pr otecção de linhas de 
alta tensão, devendo assegurar-se igualmente que o proposto não interfira com a rede 
viária secundária projectada. 

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 e alínea a) 
do n.º 2 do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 445/91, d e 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei 250/94, de 15 de Outubro. 

Mais delibera informar que, deverá elaborar o pedid o de viabilidade com 
base na legislação acima referida. 

** 
PONTO NÚMERO TRÊS 

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DA FISCALIZAÇÃO 
N.º3081/00 Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização, relativamente ao serviço 
efectuado durante o mês de Novembro. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º3082/00 PROC.º LOT. N.º 37/94 
De IMOBILIÁRIA RODA LD.ª E OUTROS,  com sede na R. Machado Santos, 9 

r/c em Leiria, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo 
relativamente ao projecto de alterações para o loteamento sito em Qt.ª da Cascalheira, 
freguesia de Marrazes. 

Retirado. 

** 
N.º3083/00 PROC.º N.º LOT. 8/99  

De MARIA VIOLANTE MACHADO ROSA,  residente na Qt.ª do Paraíso, n.º 8 – 
3º esq.º em Leiria, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a efeito em Rego 
Travesso-Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 5.12.200 0, 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 aprovado p elo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 
de Novembro e Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro : 

“Na sequência da informação prestada por estes mesm os serviços datada 
de 29.7.1999, vem a requerente apresentar as necess árias alterações ao loteamento 
pela necessária rotunda a inserir a Sudeste do mesm o. 

Surgem também os pareceres solicitados às entidades . 
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Analisado o processo, verifica-se que não se encont ram discriminadas as 
áreas de implantação dos lotes bem como o seu total ; o total da área de construção 
para habitação no quadro de valores da planta sínte se não se encontra correcto, bem 
como o aditamento da memória descritiva que justifi ca as alterações ora 
apresentadas, no que respeita às áreas de construçã o. 

Relativamente às áreas de cedência estas não se enc ontram discriminadas 
em planta e respectivo quadro de áreas na folha da planta síntese. A ser correcta a 
área de afectação calculada através das áreas que c onstam em processo, deverá a 
requerente ceder para zonas verdes – 2.136m2 e equi pamento – 5.981m2, segundo o 
Regulamento do PDM, o que não acontece na proposta apresentada. 

Assim, por não se encontrarem presentes elementos t écnicos 
indispensáveis à correcta apreciação do processo nã o poderá o mesmo ser aprovado. 

Salienta-se ainda que o parecer dos SMAS expõe a ne cessidade para a 
disponibilização da Parcela E3 (área de equipamento ) para implantação das novas 
células do reservatório da zona alta da cidade, dad o que o terreno possui a cota ideal, 
não vendo contudo inconveniente na aprovação do res pectivo projecto, com todas as 
condicionantes referidas. 

Face ao exposto, para além de se encontrarem elemen tos técnicos em 
falta, não se cumpre com parâmetros urbanísticos de finidos em Plano Director 
Municipal, pelo que se emite parecer desfavorável, propondo-se o indeferimento do 
pedido ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 13. º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de 
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro. 

Informa-se ainda que o presente parecer poderá ser revisto, devendo para 
tal ter também em consideração a informação do Depa rtamento de Obras Municipais e 
Divisão de Apoio Técnico, alertando-se contudo para  o facto de no processo constar 
o estudo prévio do projecto de arquitectura paisagí stica elaborado por Arquitecta 
Paisagista e projecto de execução dos arruamentos, embora com base na solução 
urbanística inicialmente apresentada e que posterio rmente foi alterada. 

Também os restantes projectos de infra-estruturas f oram elaborados com 
base na solução urbanística inicial.” 

** 
N.º3084/00 PROC.º N.º LOT. 19/99 (fl. 61) 

De MÁRIO FERNANDO DE JESUS R. HENRIQUES,  residente na R. da 
Barroca, 4 em Opeia-Caranguejeira, referente ao projecto de loteamento que se pretendia 
levar a efeito na Cruz da Areia, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 4.12.200 0 delibera, por unanimidade, 
indeferir a pretensão ao abrigo do disposto nas alí neas a) e d) do n.º 2 do artigo 13.º 
do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, com a  redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 334/95, de 28 de Dezembro, uma vez que até à da ta não foram apresentados 
quaisquer elementos que permitissem obstar aos moti vos que estiveram na base da 
proposta de indeferimento, deliberada em reunião ca marária de 30.8.2000 e 
comunicada através do ofício n.º 9292 de 15.9.2000.  

** 
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 CINCO 

ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA QUE VAI DO LARGO DA IGREJA DOS 
MARINHEIROS AO PLANALTO – TROÇO COMPREENDIDO ENTRE A IGREJA DOS 
MARINHEIROS ATÉ À ROTUNDA (9) T – 171/89 
N.º3085/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a 
preços de proposta no valor de 277.050$00, trabalhos a mais a preços acordados no valor 
de 3.718.170$00 e trabalhos a menos no valor de 1.057.550$00 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais a preços  de proposta no valor de 
277.050$00 + IVA, trabalhos a mais a preços acordad os no valor de 3.718.170$00 + IVA 
e trabalhos a menos no valor de 1.057.550$00 + IVA,  devendo dar-se conhecimento à 
firma ANTÓNIO EMÍLIO GOMES & FILHOS, LDA.. 

** 
CONSTRUÇÃO DE 3 FOGOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL EM MONT E REDONDO – 
LEIRIA (9) T – 18/99 
N.º3086/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços 
da proposta no valor de 3.278.750$, trabalhos a mais, não previstos, a preços novos no 
valor de 1.806.240$00 e trabalhos a menos no valor de 3.732.100$00 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais a preços  da proposta no valor de 
3.278.750$00 + IVA, trabalhos a mais, não previstos , a preços novos no valor de 
1.806.240$00 + IVA e trabalhos a menos no valor de 3.732.100$00 + IVA, devendo dar-
se conhecimento à firma CONSTRUÇÕES MANUEL & LINO, LDA.. 

** 
PAVIMENTAÇÃO, MELHORAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA RUA PA DRE MANUEL 
PEREIRA PATRÃO E DA RUA DA MARINHA DE CIMA (9) T – 129/99 
N.º3087/00 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da DOM. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no valor 
de 916.300$00 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, aprovar e 
autorizar a realização de trabalhos a mais no valor  de 916.300$00 + IVA, devendo dar-
se conhecimento à firma CMPR – CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.. 

** 
EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – EXTENSÃO DO C ENTRO DE SAÚDE E 
CENTRO DE DIA DA CARREIRA – 2.ª FASE (9) T – 142/99  
N.º3088/00 Presente o processo de concurso relativo ao assunto em epígrafe. 

Pela deliberação n.º .510/2000, de 16 de Fevereiro,  a Câmara deliberou abrir 
concurso público e por série de preços para a const rução do Edifício Polivalente na 
Freguesia da Carreira (Edifício-Sede da Freguesia, Extensão de Saúde e Centro de Dia 
– 2.ª fase); 

O aviso de abertura foi publicado no Diário da Repú blica, III Série, n.º 89, de 

14 de Abril (Edital n.º 51/2000). 
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A cláusula n.º 14 do Edital n.º 51/2000 apresenta c omo factores do critério 
de adjudicação o preço (55%) e o valor técnico da p roposta (45%). 

Em 7 de Junho de 2000 foi publicado aviso no Diário  da República, III Série, 
n.º 132, Edital n.º 80/2000, com o fim exclusivo de  prorrogação do prazo por mais 30 
dias. 

Apresentaram propostas e foram admitidas na 1.ª par te do acto público 
(habilitação dos concorrentes - art.º 92.º n.º 1 do  DL n.º 59/99, de 2 de Março) as 
empresas André & Brás, Ld.ª, Litobras – Soc. de Con str. Civil e Obras Públicas, Ld.ª e 
Socoliro – Construções, S.A. 

Na segunda parte do acto público (abertura dos invó lucros das propostas e 
deliberação sobre a sua admissão – art.ºs 93.º e 94 .º do DL n.º 59/99, de 2 de Março) 
foram todas as propostas admitidas. 

Na terceira parte do acto (Qualificação dos concorr entes – avaliação da 
capacidade financeira, económica e técnica dos conc orrentes), «na avaliação da 
capacidade técnica foram todos admitidos». 

A capacidade técnica era o único factor exigido par a a qualificação dos 
concorrentes (v.g. n.º 7 do programa de concurso e n.º 12 do aviso de abertura). 

Nos termos do n.º 4 do art.º 98.º do DL n.º 59/99, de 2 de Março, «os 
concorrentes considerados aptos [[[[na fase de qualificação ]]]] passam à fase seguinte 
[[[[análise das propostas ]]]] em condições de igualdade. 

«As propostas dos concorrentes qualificados devem s er analisadas em 
função do critério de adjudicação estabelecido» (n. º 1 do art.º 100.º do DL n.º 59/99, de 
29/3). O critério de adjudicação é o da proposta ec onomicamente mais vantajosa, 
tendo como factores o preço (55%) e o valor técnico  da proposta (45%) [cláusula n.º 
19 do Programa de Concurso e cláusula n.º 14 do Anú ncio de Abertura]. 

«A comissão de análise das propostas deve elaborar relatório 
fundamentado sobre o mérito das propostas, ordenand o-as de acordo com o critério 
de adjudicação e com os factores (...) de apreciaçã o das propostas e respectiva 
ponderação fixados no programa do concurso»  (n.º 2 do art.º 100.º do DL 59/99, de 
2/3). 

As propostas apresentam os seguintes valores: 

André & Brás                       54.998.200$00 (+ IVA) 

Litobras                                52.800.000$ 00 (+IVA) 

Socoliro                                56.694.232$ 00 (+IVA). 

A proposta da empresa Litobras – Sociedade de Const ruções Civis e Obras 
Públicas, Ld.ª, apresentava «alguns lapsos», tendo sido corrigida para 60.493.997$00. 

A Comissão de análise ordenou as propostas do segui nte modo (Relatório 
de análise das propostas de 2000-09-05): 

1. André & Brás, Ld.ª, em primeiro lugar, com 16,90  valores 

2. Socoliro – Construções S.A, em segundo lugar com  16,25 valores 
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3. Litobras –  Sociedade de Constr. Civis e O. Públ icas, em terceiro lugar 
com 14,50 valores. 

Pela Deliberação n.º 2404/2000, de 13 de Setembro, a Câmara manifestou a 
intenção de adjudicar a execução da empreitada ao c oncorrente André & Brás, Ld.ª., 
classificado em primeiro lugar pela Comissão de Aná lise. 

Na sequência da audiência dos concorrentes, a empre sa Litobras –  
Sociedade de Constr. Civis e O. Públicas vem dizer que o valor adicionado ao 
montante da proposta já se encontra distribuído «pe los grupos I, II e III respeitantes, 
respectivamente ao Centro de Dia, Posto Médico e Ju nta de Freguesia no capítulo de 
serviços, de cada grupo». Assim, aceitando que houv e lapsos «no que toca à 
Aparelhagem, no artigo 3.5, o preço a classificar é  de 52.760.599$00». 

A concorrente solicitava ainda esclarecimentos sobr e «o método de 
cálculo utilizado para as distintas “Notas” dos pre ços» e que lhe fosse «comunicada a 
fundamentação que levou à notação do valor técnico da proposta». 

Quanto ao valor global final da proposta, a Comissã o manteve a sua 
posição, considerando que não há engano na análise da Comissão.  

Quanto à notação do valor técnico das propostas, a Comissão afirma que 
«foram considerados os subfactores  plano de trabalhos, plano de mão-de-obra/plano 
de equipamento e memória descritiva com as ponderaç ões de 50%, 30% e 20%, 
respectivamente». Mais considerou, «simplista» o pl ano de trabalhos da concorrente, 
«o plano de mão-de-obra não menciona o Director Téc nico da obra tal como é exigido 
no ponto 13.12.1.1 do Caderno de Encargos e ainda a lgumas especialidades 
imprescindíveis na execução do trabalho em obra». C onsidera o equipamento do 
concorrente mais vago que o dos restantes e a memór ia descritiva pouco ou nada 
especificadora dos aspectos técnicos do modo de exe cução da obra. 

A concorrente apresentou recurso hierárquico, sem d ata mas que deu 
entrada em 2000-11-09, contestando: 

1. a Comissão de análise quanto ao preço e reiteran do que o seu preço é 
de 52.760.599$00 (+IVA); 

2. a indicação de subfactores de classificação das propostas e a 
respectiva subsunção; 

3. a justificação da correcção que fez ao preço da proposta da Litobras. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera concordar co m as alegações da 
concorrente quer quanto ao preço quer quanto aos de mais aspectos, porquanto: 

A Comissão de Análise das propostas deve analisar e m função do critério 
de adjudicação estabelecido (a proposta economicame nte mais vantajosa), 
elaborando um relatório fundamentado sobre o mérito  das propostas, i.e., no qual se 
explique com o detalhe necessário o seu mérito de a cordo com as regras previamente 
estabelecidas e de todos conhecidas. A ordenação da s propostas para efeitos de 
adjudicação é feita de acordo com o critério de adj udicação e com, existindo, os 
factores e subfactores de apreciação e respectiva p onderação fixados no programa 
do concurso . (art.º 100.º do DL n.º 59/99). O programa do conc urso do processo em 
apreço fixava apenas factores  de apreciação e com a ponderação de 0,55 para o pr eço 



 

CMLeiria/Acta n.º 43 de 2000.12.06 

.002046-(20)

e 0,45 para o valor técnico da proposta. Assim, a C omissão não podia ex-post  e sem 
conhecimento ab initio  dos concorrentes, introduzir subfactores de apreci ação; 

As apreciações feitas ao mérito técnico também não estão suficientemente 
precisas e fundamentadas. 

Deste modo a Câmara considera que relativamente ao valor técnico da 

proposta todos os concorrentes preenchem os requisi tos, atribuindo-lhes 9 (nove) 

valores, e quanto ao preço atribui os seguintes val ores: 

1. Litobras –  Sociedade de Constr. Civis e O. Públ icas................11,00 valores. 

2. André & Brás, Ld.ª. ............................. ..........................................10,55 valores. 

3. Socoliro – Construções, S.A..................... ...................................10,24 valores. 

A concorrente Socoliro-Construções, S.A veio comuni car por telecópia de 
2000.11.22 que por «ultimamente» lhe terem sido adj udicadas diversas empreitadas 
deixava de ter interesse no presente concurso. 

Assim, a Câmara delibera ordenar as propostas do mo do que se segue: 

1. Litobras – Sociedade de Constr. Civis e O. Públi cas.................20,00 valores. 

2. André & Brás, Ld.ª .............................. ..........................................19,55 valores. 

E delibera adjudicar a execução da empreitada a Lit obras – Sociedade de 
Constr. Civis e O. Públicas, pelo valor de 52.760.5 99$00 (263.168,76 Euros), acrescido 
de IVA. 

A presente deliberação é aprovada em minuta. 

** 
NÓ DESNIVELADO DA CRUZ D’AREIA - INDEMNIZAÇÃO 
N.º3089/00 Presente uma carta do Sr. José da Silva referente à cedência imediata da 
parcela de terreno necessária para a execução da obra em epígrafe, solicitando o 
pagamento da indemnização da importância de 1.100.000$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade concordar 
com o valor de 1.100.000$00 e nas condições da prop osta apresentada pelo Sr. José 
da Silva. 

Mais delibera agradecer a forma como o munícipe se disponibilizou para a 
obtenção do acordo estabelecido. 

** 
PONTO NÚMERO SEIS 

ACTUALIZAÇÃO DAS QUOTAS DO MUNICÍPIO NA AMAE E ANMP  
N.º3090/00 Presente o ofício n.º 1447 datado de 00/11/09 da Associação de Municípios da 
Alta Estremadura e o ofício n.º 2318 de 00/10/31 da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, que informam das actualizações da comparticipação financeira para o próximo 
ano. 

Assim serão as seguintes, as comparticipações a pagar por cada Município para 
o próximo ano: 
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Associação de Municípios da Alta Estremadura  

Comparticipação Anual: 2.800 contos / Município – para financiar as despesas de 
financiamento. Esta verba deve ser paga trimestralmente. 

Comparticipação Mensal: 100 contos / Município para financiar as despesas com 
amortização da nova sede. 

Associação Nacional de Municípios Portugueses  

Quota: 850 contos 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, concordar com o 
pagamento das comparticipações acima designadas à A ssociação de Municípios da 
Alta de Estremadura e à Associação Nacional de Muni cípios Portugueses. 

** 
SUBSÍDIOS – ACÇÃO SOCIAL 
N.º3091/00 Presente o mapa de proposta de atribuição de subsídios que abaixo se 
transcreve: 

ENTIDADE PRETENSÃO VALOR ATRIBUIÇÃ
O 

Conferência de S. Vicente Paulo dos 
Marrazes 

Subsídio para reparação de 
habitação de família 
carenciada nos Marrazes 

500.000$00 500.000$00 

Cáritas Diocesana de Leiria Subsídio para reparação de 
toda a canalização de águas 
do 1.º andar da Casa da 
Cáritas na Praia do 
Pedrógão 

832.225$00 850.000$00 

Comissão de Melhoramentos do 
Vidigal 

Subsídio para obras de 
drenagem e muros de 
suporte 

 600.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo da 
Maceira 

Subsídio para colocação de 
placa e telhado na casa de 
uma família carenciada na 
Costa de Cima 

1.000.000$00 800.000$00 

Fundação Lar de Santa Margarida do 
Arrabal 

Subsídio para o ano de 
2000 

 4.000.000$00 
(2 Tranches: 
Dezembro e 
Fevereiro) 

Conferência de S. Vicente Paulo da 
Memória 

Subsídio para recuperação 
de casa de munícipes 

250.000$00 250.000$00 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria 

Subsídio para substituição 
de autotanque 

650.000$00 650.000$00 

Associação de Visitadores dos 
Estabelecimentos Prisionais de Leiria 
“Os Samaritanos” 

Subsídio para apoio aos 
reclusos 

 200.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo da 
Boavista  

Subsídio para 
desenvolvimento de 
actividades 

 250.000$00 

Associação Portuguesa de Surdos – 
Delegação de Leiria 

Subsídio para 2000  200.000$00 

Lar de Idosos do Souto da Carpalhosa Subsídios para proporcionar 
um melhor Natal aos idosos 

 65.000$00 
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Academia de Cultura e Cooperação da 
Santa Casa da Misericórdia 

Subsídio para 
desenvolvimento de 
actividades 

 150.000$00 

Conferência de S. Vicente Paulo de 
Santa Eufémia 

Subsídio para ajudar 
famílias carenciadas a 
passarem um melhor Natal 

 50.000$00 

Provilei Subsídio para as infra-
estruturas das novas 
instalações 

 3.000.000$00 

Centro de Convívio de 3.ª Idade da 
Freguesia de Leiria 

Subsídio para o ano de 
2000 

1.200.000$00 1.200.000$00 

Associação Católica Internacional ao 
Serviço da Juventude Feminina 

Subsídio para manutenção 
de actividades 

 500.000$00 

Centro de Assistência Paroquial de 
Carvide 

Aquisição de viatura para 
desenvolvimento de 
actividades – Subsídio para 
equipamento para 
renovação do parque infantil 

4.900.000$00 
+ 

500.000$00 

2.000.000$00 

Junta de Freguesia da Barosa Aquisição de viatura para 
serviço da Junta 

4.500.000$00 1.500.000$00 

Analisada a proposta e tendo em conta que nos termo s das alíneas h), i) e 
j) do n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, os municípios dispõem de 
atribuições no domínio da Acção social, Habitação e Protecção civil , delibera por 
unanimidade, e de acordo com o n.º 1 e n.º 3.º do a rt.º 23.º , alínea e) do art.º 24.º e 
alínea c) do art.º 25.º da supracitada Lei e com as  alíneas b) do n.º 4 e b) do n.º 6.º, 
ambas do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Sete mbro, atribuir os subsídios 
constantes do mapa atrás referido. 

** 
INDEMNIZAÇÃO 
N.º3092/00 Agendado por lapso. 

** 
ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA 2001 – SMAS 
N.º3093/00 Retirado.  

** 
ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO REGULAMENTO DO PDM RELATI VA ÀS ÁREAS 
INDUSTRIAIS 
N.º3094/00 Pelo Departamento de Obras e Particulares e Departamento de Urbanismo, foi 
presente a Informação que abaixo se transcreve: 

“Informação 

Assunto: Alteração do Regulamento do PDM, nos termo s do regime 
procedimental simplificado previsto no artigo 97º d o Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de 
Setembro. 

Estando em curso uma revisão do PDM de Leiria, a qual se irá debruçar sobre a 
estrutura espacial do ordenamento do Concelho, bem como a actualização do regulamento, 
quer com fundamento na evolução legislativa, quer em aspectos que se revelaram 
inadequados á sua gestão corrente, entendeu-se no entanto necessário, que ao abrigo da 
alínea d) do n.º 1 do Artigo 97º do Decreto-Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, que permite 
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“alterações de natureza técnica que traduzam meros ajustamentos ao plano”, fossem 
propostas as seguintes alterações, atendendo que estas resultam de uma mera clarificação 
do conteúdo do articulado do Plano, sem alterar a sua estrutura ou coerência, permitindo 
nesta fase de desenvolvimento do Concelho uma melhor gestão das indústrias desactivadas 
em áreas urbanas e das áreas industriais, tendo em conta a sua finalidade e funcionalidade. 
Nestes termos propõe-se a seguinte alteração: 

Artigo 49º 

1 –São áreas industriais as destinadas à implantação de edifícios e estabelecimentos 
industriais, incluindo nesta designação as áreas destinadas á instalação de: 
a) laboratórios de pesquisa e análise, armazéns, depósitos, silos e oficinas; 
b) edifícios de natureza recreativa e social ao serviço dos trabalhadores da indústria, 

escritórios e salas de exposição ligadas à actividade de produção, equipamentos, 
escritórios e serviços de apoio às indústrias, incluindo serviços de restauração e 
bebidas, bem como edifícios de habitação para encarregados e pessoal de vigilância e 
manutenção dos complexos industriais; 

c) edifícios destinados a comercio grossista; 
d) instalações de Segurança e Protecção Civil. 
2 – (...) 
3 – (...) 
4 – (...) 
5 – (...) 
6 – (...) 

Artigo 50º 

1 – (...) 
2 – (...) 
3 – (...) 
4 – (...) 
5 – Em instalações industriais e armazéns abandonados ou obsoletos é admitida a mudança 
para qualquer uso compatível com a actividade residencial, no quadro dos parâmetros 
aplicáveis á envolvente. 

Artigo 59º 

1 – (...) 
2 – (...) 
3 – (...) c) Nível 3 – Indústrias da Classe D não referidas no nível 2: 
Armazéns e oficinas de reparação de automóveis; 
Indústrias referidas no nível 2 com menos de 10 trabalhadores  e edifícios não industriais 
previstos no n.º 1. 
4 – (...) 
5– (...) 
6 – (...) 

Esclarecendo:  

Quanto ao artigo 49º clarifica-se o conteúdo técnico das edificações a levar a efeito em 
áreas industriais, tendo em conta a relação funcional com o uso previsto já expresso, com o 
restante articulado do Plano nomeadamente quanto as necessidades de Vigilância e 
Segurança que funcionalmente atravessam transversalmente os usos habitacionais, 
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industriais e de terciário, tendo em atenção as necessidades de equipamento nas várias 
áreas funcionais, nomeadamente as parcelas previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 82º 
que têm aplicação também nas áreas industriais; 
Como se pode verificar no que se refere ao artigo 50º apenas se esclarece qual a 
formulação do previsto no Art.º 43, integrado no articulado do Centro Histórico quanto a 
industrias desactivadas e obsoletas, para as restantes situações que se verificam fora 
daquela área; 
Finalmente quanto ao artigo 59º este ajustamento resulta directamente da nova redacção do 
artigo 49º.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, aprovar a 
alteração ao Regulamento do PDM apresentado e subme tê-lo á aprovação da 
Assembleia Municipal nos termos da alínea b) do n.º  3 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99 de 
18 de Setembro. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (2) 
N.º3095/00 Presente o Balancete de Tesouraria relativo aos seis dias do mês de Dezembro 
de 2000, apresentando um total de Disponibilidades de 488.959.277$00 sendo de 
Operações Orçamentais 349.444.586$00 e de Operações de Tesouraria 139.514.691$00. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE ACTIV IDADES E DA 
PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2001 DA CÂMARA MUNICIPAL  
N.º3096/00 Retirado. 

** 
PONTO NÚMERO OITO 

PUBLICIDADE – BELARTE EXTERIOR (TL)24-16 
N.º3097/00 Em análise o pedido de renovação da licença de publicidade até 31 de 
Dezembro corrente, referente a 3 bandeirolas, sitas nesta cidade em: 

- Av. Heróis de Angola 
- Largo Cónego Maia 
- Largo do Papa 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar o so licitado e renovar as 
licenças até 31 de Dezembro do corrente ano. 

** 
PUBLICIDADE – COOPERATIVA RADIO TAXIS IDEAL DE LEIR IA, CRL.(TL)24-16 
N.º3098/00 Em análise o processo em que a Cooperativa Rádio Taxis Ideal de Leiria, CRL. 
solicita licença para instalar publicidade nos veículos ligeiros de passageiros de aluguer, 
propriedade dos seus associados, durante o período de 4 meses. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, conceder licenç a para a publicidade 
nos taxis de matrícula XZ-75-08, 39-19-BV, 47-45-EG , UH-04-39 e BQ-08-02, nos termos 
do Regulamento Municipal de Publicidade e nas condi ções de instalação previstas no 
Despacho do Director Geral de Viação n.º 11106/97, de 97/10/29, publicado no Diário 
da República II Série, N.º 264, de 97/11/14. 

** 
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PÚBLICO – FUNDAÇÃO POR TUGUESA DE 
CARDIOLOGIA (TL)24-16 
N.º3099/00 Presente o ofício n.º 217/2000, de 29 de Novembro findo, da Fundação 
Portuguesa de Cardiologia, solicitando autorização para estacionar uma carrinha no Largo 
do Papa, nesta cidade, nos dias 5 e 6 de Dezembro corrente, para levar a efeito rastreios à 
população de Leiria, do qual consta o despacho da Senhora Presidente de 00/12/04 o 
seguinte teor: 

"Autorizo. 

À reunião de Câmara para ratificação." 

A Câmara, delibera, por unanimidade, autorizar o so licitado pela Fundação 
Portuguesa de Cardiologia e ratificar o despacho da  Senhora Presidente de 00/12/04. 

** 
QUIOSQUE INSTALADO NO LARGO DO PAPA (TL)24-15 
N.º3100/00 Retirado.  

** 
PONTO NÚMERO NOVE 

PROTOCOLO - JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DA CARPALHO SA - DE 15-4 
N.º3101/00 A Câmara delibera, por unanimidade, apro var o seguinte protocolo e 
autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua ass inatura:  

“Considerando que estão a decorrer obras de ampliação/beneficiação no 
JARDIM DE INFÂNCIA DE SOUTO DA CARPALHOSA, a Câmara Municipal de Leiria e a 
Fábrica da Igreja Paroquial de Souto da Carpalhosa, decidiram celebrar o seguinte 
Protocolo. 

1.º  

A Fábrica da Igreja Paroquial de Souto da Carpalhosa, cede à Câmara Municipal 
de Leiria, de Setembro/2000 a Junho/2001, inclusive, o rés-do-chão do edifício do Salão 
Paroquial para a instalação provisória do Jardim de Infância de Souto da Carpalhosa. 

2.º 

A Câmara Municipal de Leiria recebe as instalações no estado em que se 
encontram no momento da entrega, e obriga-se durante o tempo em que as mesmas forem 
utilizadas a mantê-las em bom estado de conservação. 

3.º 

A cedência das instalações poderá ser prorrogada por acordo entre as partes, 
devendo a Câmara Municipal de Leiria, se nisso estiver interessada, fazê-lo constar à 
Paróquia antes de findar o prazo de vigência do presente protocolo. 
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4.º 

A Câmara Municipal de Leiria transfere para a Fábrica da Igreja Paroquial de 
Souto da Carpalhosa, trimestralmente a verba de 90.000$00 (30.000$00/mês) e equipa a 
referida sala de Jardim de Infância com o mobiliário e recursos didácticos necessários.” 

** 
PROTOCOLO – ESCOLA DO 1.º CEB DA COSTA - MACEIRA - DE 15-4 
N.º3102/00 A Câmara delibera, por unanimidade, apro var o seguinte protocolo e 
autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua ass inatura:  

“Considerando que estão a decorrer obras de ampliação/beneficiação na 
ESCOLA DO 1.º CEB DE COSTA - MACEIRA, a Câmara Municipal de Leiria e o Centro 
Popular Recreativo da Costa - Maceira, decidiram celebrar o seguinte Protocolo: 

1.º  

O Centro Popular Recreativo da Costa - Maceira, cede à Câmara Municipal de 
Leiria de Setembro/2000 a Junho/2001, inclusive, duas salas e respectivas instalações 
sanitárias, para a instalação provisória de uma Escola do 1.º CEB de Costa – Maceira, e 
ainda a utilização do pavilhão, mediante a compensação trimestral de 180.000$00 
(60.000$00/mês), destinada a fazer face às despesas com a electricidade, água e 
conservação do imóvel. 

2.º 

A Câmara Municipal de Leiria recebe as instalações no estado em que se 
encontram no momento da entrega, e obriga-se durante o tempo em que as mesmas forem 
utilizadas a mantê-las em bom estado de conservação. 

3.º 

A cedência das instalações poderá ser prorrogada por acordo entre as partes, 
devendo a Câmara Municipal de Leiria, se nisso estiver interessada, fazê-lo constar ao 
Centro Popular Recreativo da Costa - Maceira antes de findar o prazo de vigência do 
presente protocolo. 

4.º 

A Câmara Municipal de Leiria transfere para o Centro Popular Recreativa da 
Costa - Maceira, trimestralmente a verba de 180.000$00 e equipa as referidas salas de 
Escola do 1.º CEB com o mobiliário e recursos didácticos necessários.” 

** 
NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4  
N.º3103/00 Presente o ofício do NÚCLEO SPORTINGUISTA DE LEIRIA, datado de 
2000/09/07, solicitando a cedência gratuita do autocarro da CML (55 lugares), a fim de 
participarem no Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal, nos dias 08 e 16 de 
Dezembro. 

A Câmara delibera, por unanimidade, autorizar a ced ência e isentar o 
pagamento da quilometragem do autocarro, ficando a encargo do requerente o 
pagamento de trabalho extraordinário ao motorista. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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PONTO NÚMERO DEZ 

PAGAMENTO DA FACTURA N.º 1120219 DE 01/04/97 – 2.ª VIA – ENTREPOSTO LEIRIA 
– VIATURAS E MÁQUINAS, LD.ª 
N.º3104/00 Pelos Serviços de Aprovisionamento foi presente a informação que abaixo se 
transcreve: 

“Serve a presente para colocar à consideração superior o seguinte: 

Segundo informação da firma Entreposto Leiria – Viaturas e Máquinas, Ld.ª, a viatura marca 
Nissan, modelo URVAN, matrícula 79-51-GR sofreu (no início de 1997) uma grande 
reparação em consequência de acidente, cujo pagamento foi regularizado pelo seguro da 
respectiva viatura, Apólice n.º 34/040789, pela Companhia de Seguros Europeia. 
Do cadastro da viatura não consta qualquer referência a este assunto e segundo informação 
da DEMO dificilmente se poderá obter quaisquer registos, pois em 1997 eram os mesmos 
muito rudimentares, senão mesmo nulos. 
Após vários contactos telefónicos da firma referida a pedir o pagamento da factura n.º 
1120219, de 01/04/97, referente do valor de franquia do mesmo processo e sem que tenha 
dado entrada na Câmara o original do documento, solicitou-se o envio de uma 2.ª via para 
melhor apuramento dos factos.” 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de, autorizar o 
pagamento da factura apresentada no valor de 83.618 $00, já com IVA incluído. 

** 
PONTO NÚMERO ONZE 

PROGRAMA DE NATAÇÃO PARA O 1.º CICLO 
N.º3105/00 Agendado por lapso. 

** 
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES COM CLUBE ACAD ÉMICO DE LEIRIA 
N.º3106/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente a minuta do Protocolo 
que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 

- que a Natação, para escolas do 1º Ciclo, só é possível concretizar em 
instalações especializadas ( Piscinas) , que a importância da Natação, nestas idades, é 
amplamente reconhecida como fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das 
crianças; 

- que não é possível através dos transportes da Câmara assegurar a 
totalidade dos transportes de todas as escolas interessadas em participar no projecto; 

- que o Clube Académico de Leiria possui um autocarro de 40 lugares, 1 
autocarro de 20 lugares, 1 autocarro de 16 lugares e 2 carrinhas de 9 lugares disponíveis 
nos horários lectivos;  

Porque: 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 
cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 
aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 
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iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 
e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Porque entre a Câmara Municipal de Leiria e o Clube Académico de Leiria   é 
celebrado o presente Protocolo de cedência de  transportes que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Proporcionar a maior participação possível dos alunos do 1º Ciclo no projecto de 
Natação do 1º Ciclo; 

Assegurar o transporte das crianças para as Piscinas e de regresso á escola 
dentro dos horários lectivos;  

Rentabilizar os meios existentes no Concelho para o desenvolvimento do 
Desporto; 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências do Clube Académico de Leiria) 

Disponibilizar as suas viaturas para o transporte das crianças das escolas 
envolvidas no Projecto da Natação; 

Assegurar o transporte destas crianças da escola para a Piscina e regresso à 
escola de acordo com o mapa semanal de transportes a fornecer pela Câmara Municipal de 
Leiria; 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

Fornecer com a antecedência de dois dias úteis os mapas de transporte semanal 
ao 1º outorgante; 

Apoiar financeiramente o Clube Académico de Leiria com a verba de  60$00 por 
Km percorrido, e de 1.200$00 hora de serviço de motorista, de acordo com o mapa 
fornecido; 

Verificar o cumprimento dos horários e transportes efectuados;  

CLÁUSULA QUARTA 
(Apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído mensalmente, de acordo com o número de Km 
percorridos. 

O incumprimento da realização de qualquer transporte, por razões imputáveis ao 
Clube Académico de Leiria implica o não pagamento das contrapartidas financeiras por 
parte da Câmara Municipal de Leiria, e a imputação ao Clube Académico de Leiria das 
despesas efectuadas, para a resolução da falta de transporte; 
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CLÁUSULA QUINTA 
Validade 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu 
termo no final do ano lectivo de 2000/2001. 

CLÁUSULA SEXTA 
Casos Omissos 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara 
Municipal de Leiria e a Direcção do Clube Académico de Leiria.” 

A Câmara analisou o Protocolo acima transcrito e de libera por 
unanimidade, aprová-lo e autorizar a Senhora Presid ente a proceder à sua assinatura 

** 
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTES COM SPORT CLUB E LEIRIA E 
MARRAZES 
N.º3107/00 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente a minuta do Protocolo 
que abaixo se transcreve: 

“PROTOCOLO 
Considerando: 

- que a Natação, para escolas do 1º Ciclo, só é possível concretizar em 
instalações especializadas ( Piscinas), que a importância da Natação nestas idades, é 
amplamente reconhecida como fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das 
crianças; 

- que não é possível através dos transportes da Câmara assegurar a 
totalidade dos transportes de todas as escolas interessadas em participar no projecto; 

- que Sport Clube Leiria e Marrazes possui um autocarro de 20 lugares e 
duas carrinhas de 9 lugares disponíveis nos horários lectivos;  

Porque: 

A Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das atribuições legais que lhe estão 
cometidas, tem procurado, a nível do desporto e dos tempos livres, dar resposta às 
aspirações, necessidades e motivações da população do seu Concelho, quer através de 
iniciativas próprias, quer através da colaboração com outras entidades que, com atribuições 
e competências diferentes das suas, complementam de forma adequada as suas acções e 
actividades e rentabilizam de uma melhor forma os seus meios e recursos. 

Razão: 

Porque entre a Câmara Municipal de Leiria e  o Sport Clube Leiria e Marrazes é 
celebrado o presente Protocolo de cedência de  transportes que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objectivos) 

Proporcionar a maior participação possível dos alunos do 1º Ciclo no projecto de 
Natação do 1º Ciclo; 

Assegurar o transporte das crianças para as Piscinas e de regresso á escola 
dentro dos horários lectivos;  

Rentabilizar os meios existentes no Concelho para o desenvolvimento do 
Desporto; 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Competências do Sport Clube Leiria e Marrazes) 

Disponibilizar o seu Autocarro de 20 lugares e as duas carrinhas de 9 lugares 
para o transporte das crianças das escolas envolvidas no Projecto da Natação; 

Assegurar o transporte destas crianças da escola para a Piscina e regresso á 
escola de acordo com o mapa semanal de transportes a fornecer pela Câmara Municipal de 
Leiria; 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Competências da Câmara Municipal de Leiria) 

Fornecer com a antecedência de dois dias úteis os mapas de transporte semanal 
ao 1º outorgante; 

Apoiar financeiramente o Sport Clube Leiria e Marrazes com a verba de  60$00 
por Km percorrido, e 1.200$00  por hora de serviço de motorista, de acordo com o mapa 
fornecido; 

Verificar o cumprimento dos horários e transportes efectuados;  
CLÁUSULA QUARTA 

(Apoio financeiro) 

O apoio financeiro será atribuído mensalmente, de acordo com o número de Km 
percorridos e horas de serviço realizadas. 

O incumprimento da realização de qualquer transporte, por razões imputáveis ao 
Sport Clube Leiria e Marrazes implica o não pagamento das contrapartidas financeiras por 
parte da Câmara Municipal de Leiria, e a imputação ao Sport Clube Leiria e Marrazes das 
despesas para a resolução da falta de transporte; 

CLÁUSULA QUINTA 
(Validade) 

Este protocolo é válido após a sua assinatura por ambas as partes e tem o seu 
termo no final do ano lectivo de 2000/2001. 

CLÁUSULA SEXTA 
(Casos Omissos) 

Os casos omissos a este Protocolo serão resolvidos conjuntamente pela Câmara 
Municipal de Leiria e a Direcção do Sport Clube Leiria e Marrazes.” 



 

CMLeiria/Acta n.º 43 de 2000.12.06 

.002057-(31)

A Câmara analisou o Protocolo acima transcrito e de libera por 
unanimidade, aprová-lo e autorizar a Senhora Presid ente a proceder à sua assinatura 

** 
Nos termos do artigo 19.º, do Código do Procediment o Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, a Câmara delibera, por 
unanimidade, analisar ainda os seguintes assuntos: 

- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
- GALARDÃO MUNICIPAL DO DESPORTO 
- PAGAMENTO DE FACTURA 

** 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
N.º3108/00 A Câmara delibera, por unanimidade efect uar uma reunião extraordinária, 
no próximo dia 11 de Dezembro corrente pelas 21,30 horas para discussão e 
aprovação das propostas do Plano de Actividades e o rçamento da Câmara Municipal 
e dos SMAS para o ano de 2001. 

Delibera ainda mandar proceder á elaboração do resp ectivo Edital, para 
que seja afixado nos lugares públicos do costume. 

** 
GALARDÃO MUNICIPAL DO DESPORTO 
N.º3109/00 O Concelho Municipal da Juventude e Desporto ao tomar conhecimento da 
presença nos Jogos Paralímpicos, em Sidney da Atleta Maria Odete Fiúza, natural de Leiria, 
propõe que lhe seja concedido o Galardão Municipal do Desporto a ser entregue em 
cerimónia a realizar no próximo dia 15 de Dezembro 2000. 

Analisado o assunto a Câmara delibera por unanimida de concordar com a 
entrega do Galardão Municipal do Desporto à atleta Maria Odete Fiúza. 

** 
PAGAMENTO DE FACTURA 
N.º3110/00 A Câmara Municipal de Leiria foi convida da, pelo BDBH-OBCE – Serviço 
Belga do Comércio Externo, a participar numa visita  à Bélgica, tendo por objectivo 
tomar conhecimento das infra-estruturas desportivas , nomeadamente estádios de 
futebol, construídos ou remodelados para o Euro 200 0, bem como com entidades e 
instituições que fizeram parte da organização do Eu ro 2000, que decorreu, 
conjuntamente, na Bélgica e Holanda. 

Sabendo-se que Portugal será o país anfitrião do Ca mpeonato Europeu de 
Futebol de 2004, considerou a Câmara Municipal de L eiria ser importante aceitar o 
convite acima mencionado, por forma a inteirar-se, obter informações e contacto 
directo com uma realidade que será repetida por Por tugal e também pelo Município de 
Leiria, uma vez que faz parte integrante do project o do Euro 2004. Assim, a Câmara 
Municipal de Leiria foi representada pelo Senhor Ve reador do Desporto, Dr. Paulo 
Rabaça. 

Durante a visita o Senhor Vereador do desporto foi acometido de doença 
que o forçou ao internamento, pelo que se tornou im prescindível a presença de um 
familiar para acompanhamento e resolução de questõe s burocráticas, relativas ao seu 
internamento. 

Entende a Câmara ser seu dever comparticipar, na to talidade, a viagem do 
seu familiar, dado que este se encontrava em serviç o e em representação do 
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Município. Assim, analisado o assunto e considerand o a excepcionalidade do 
ocorrido, a Câmara delibera por unanimidade , pagar  à Agência de Viagens ABREU a 
quantia de 79.673$00 (setenta e Nove Mil Seiscentos  e Setenta e Três Escudos) 

** 
ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezasseis horas e vinte 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 Secretaria da Câmara Municipal, aos seis dias do mês de Dezembro do 
ano dois mil. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 


