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ACTA N.º 30 
Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano de mil novecentos e noventa e 

nove, 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: RAUL MIGUEL DE CASTRO 

 ENG. PEDRO LOPES PEREIRA DE FARIA 

 ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA SEQUEIRA 

 DR. JOSÉ DA SILVA ALVES 

 ENG. FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. ACÁCIO FERNANDO DOS SANTOS LOPES DE 
SOUSA 

 DR. PAULO JORGE RABAÇA SARAIVA 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Dra. TERESA DE JESUS DA 
FONSECA CLEMENTE MONTEIRO Chefe da Divisão Jurídica. 

** 

Estiveram presentes: - por parte do Departamento de Obras Particulares, o ENG. 
ANTÓNIO CARLOS BATISTA DA COSTA para apresentação dos processos de obras 
particulares; por parte do Departamento de Urbanismo, o ARQTº. JOSÉ MANUEL RAPOSO 
PIRES para apresentação dos processos de loteamento. 

** 

Por motivos devidamente justificados, o Senhor Vereador DR. VITOR MANUEL 
DOMINGUES LOURENÇO, não esteve presente. 

** 

APROVAÇÃO DA ACTA 

Presente a Acta da reunião de 99.07.14., 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.: 

7375/73 JOAQUIM CARREIRA SOARES 
49/87 JOSÉ GASPAR RIBEIRO 

2406/90 FILIPES & OLIVEIRA, IND. E CONSTRUÇÃO CIVIL 
1243/91 PROMOCOM – SOC. PROMOTORA DE IMÓVEIS 
1678/95 ARMINDO GROSSO DA SILVA 

46/99 LARLIS – CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDA 
326/99 PEDRO ANTÓNIO LISBOA LOUREIRO 
363/99 RAMIRO & DOMINGUES, LDA 
394/99 MARCO JOSÉ VIEIRA CARREIRA 
455/99 PAULO JORGE MENESES COELHO P. GROSSO 
539/99 MÁRIO RIBEIRO MONIZ E OUTRO 
547/99 ANTÓNIO ABEL LEITE CASTANHEIRA 
788/99 CAMILO DA COSTA E SILVA 

PONTO NÚMERO DOIS 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE INFORMAÇÃO. N.ºS: 
66/94 MARIA CLEMENTINA SOUSA GUERRA BATISTA MONTEIRO 
89/98 MARIA DE LURDES B. KORRODI L. RITO 

PONTO NÚMERO TRÊS 

- ANÁLISE DO SEGUINTE PROCESSO DE QUEIXA. N.º: 
32/99 POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

PONTO NÚMERO QUATRO 

- ANÁLISE DOS SEGUINTES PROCESSOS DE LOTEAMENTOS N.ºS. : 

26/93 EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 
18/97 AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA E OUTRO 
13/98 MOÍSES CARREIRA FERREIRA 
15/98 LUSODOMUS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

PONTO NÚMERO CINCO 

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

T 147/98 ESTRADA DO TOCO A CASAL NOVO, AMOR – ACTAS DAS 
COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 157/98 MELHORAMENTO NA ESTRADA PRINCIPAL DA BAROSA, 1.ª FASE – 
ACTAS DAS COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 71/99 DRENAGENS PLUVIAIS NO C.M. 1217 QUE LIGA A E.N. 532 (EM 
COLMEIAS) À E.N. 350 (NO LUGAR DE FEIJÃO) – ACTAS DAS 
COMISSÕES DE ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS 

T 183/96 CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LEIRIA – 
INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS E ERROS E OMISSÕES 

T 114/98 REPARAÇÃO DA ESTRADA DOS PARCEIROS – INFORMAÇÃO SOBRE 
TRABALHOS A MAIS 

T 86/97 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DA 
CARREIRA DE TIRO – INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHOS A MAIS 

T 93/99 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM 
SPRAYPLÁSTICO E TERMOPLÁSTICO (APLICAÇÃO MANUAL), NA 
ZONA URBANA DE LEIRIA E VIAS MUNICIPAIS DO CONCELHO – 
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO 
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 ____ COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS CONCURSOS RELATIVOS 
A EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS  - “COMISSÃO DE ABERTURA 
DO CONCURSO” E “COMISSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS” 

 ____ ORDENAMENTO NA ZONA CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA – 
LOCALIZAÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEOS E MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA 

PONTO NÚMERO SEIS 

- CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS, PARA 
EXECUÇÃO DE DOIS FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
DESTINADO AO REFORÇO DO ABASTECIMENTO À ZONA SUDESTE E ZONA DA 
CIDADE 

PONTO NÚMERO SETE 

- BALANCETE 

- OBRAS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

PONTO NÚMERO OITO 

- INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE DOIS CÃES NA RUA IMACULADA 
CONCEIÇÃO,N.º 82 – TELHEIRO - BARREIRA 

PONTO NÚMERO NOVE 

- CEDÊNCIA DE SISTEMAS DE BOMBAGEM PARA CARREGADORES COM 
PARTÍCULAS SOLIDAS ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
MACEIRA E LEIRIA 

PONTO NÚMERO DEZ 

- ESCOLA DO 1.º CEB DE MARTINELA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE TELEFONE 
- TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 1999/2000 
- ESCOLA EB 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA – REFEITÓRIO 
- JUNTA DE FREGUESIA DE COIMBRÃO – PEDIDO DE CEDÊNCIA GRATUITA DO 

AUTOCARRO 

PONTO NÚMERO ONZE 

- REGULAMENTO DO PAVILHÃO DA CRUZ D’AREIA (SILVAS) 

- REGULAMENTO DO PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2,3 D. DINIS 

PONTO NÚMERO DOZE 

- RECTIFICAÇÕES 
- FESTAS DA CIDADE/PAGAMENTOS 

PONTO NÚMERO TREZE 

- REGULAMENTO E CONTRATO DE PROMESSA DA ZONA INDUSTRIAL DE COVA 
DAS FAIAS 

- ILUMINAÇÃO DE NATAL 

PONTO NÚMERO CATORZE 

- ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CERCILEI E A CÂMARA 

PONTO NÚMERO QUINZE 

- VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 
- CEDÊNCIA DE ESPAÇO – VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 

** 
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REUNIÃO COM MUNÍCIPES (1) 

N.º1853/99 A CÂMARA ANTES DE ENTRAR NA ORDEM DE TRABALHOS E EMBORA 
NÃO TIVESSE INSCRITO, ATENDEU O SEGUINTE MUNÍCIPE: 

 É requerente do Processo de Obras Particulares nº 326/99 e quis saber quais os 
motivos porque o mesmo ia ser de novo presente a reunião, dado que tinha sido aprovado 
em reunião anterior. 

 A Senhora PRESIDENTE informou o Munícipe que o processo ia ser presente a 
reunião para se proceder à rectificação do ponto n.º 6 da deliberação anterior, por este ter 
uma redacção que poderia deixar dúvidas sobre o que a Câmara pretende. 
 Informou igualmente que a exigência da Câmara é quanto à acta da Assembleia 
de Condóminos a qual terá de ser apresentada contendo a autorização para um Café-bar e 
não para um Café-Restaurante, conforme consta da anexa ao processo. 

** 
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

N.º1854/99 Pelo Senhor Vereador DR. ACÁCIO DE SOUSA foi apresentada a seguinte 
questão: 

 Na continuação de anteriores intervenções, informou que a esplanada no 
Terreiro continua com os pilares cravados na calçada, pelo que gostava de saber qual foi o 
procedimento adoptado pela Câmara em relação a este assunto. 
 A Senhora PRESIDENTE respondeu que foi enviada a Fiscalização e que a 
mesma informou já estar tudo tirado e reposto na situação anterior à intervenção efectuada 
pelo proprietário, ficando só a esplanada em madeira. Disse ainda que a Arqt.ª Cristina 
também se deslocou ao local e deu a mesma informação. 

 O Senhor Vereador solicitou que lhe fosse fornecida a lista das esplanadas do 
terreiro que já pediu em reunião anterior pois a que lhe foi entregue não tem os dados todos, 
tal como início da licença, prazos e condições para renovação. 

** 

N.º1855/99 Pelo Senhor Vereador ANTÓNIO SEQUEIRA foi apresentada a seguinte 
situação: 

Informou que na Urbanização Belmonte encontram-se duas construções mal 
implantadas não respeitando a distância, pelo que gostava de saber quem é o responsável e 
sendo o técnico, como pensa, sugeriu que deveria ser tomada uma atitude. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que os fiscais já foram ao local e 
confirmaram a ilegalidade, estando os processos na Fiscalização para actuar de acordo com 
a lei, pois das vezes que se deslocaram ao local nunca se encontrou ninguém na obra. 

** 

N.º1856/99 Pelo Senhor Vereador DR. JOSÉ ALVES foi apresentada a seguinte questão: 

 Deseja saber a situação dos inquéritos instaurados pela presente edilidade e do 
processo disciplinar dos Bombeiros Municipais. 

 A Senhora PRESIDENTE informou que estão a correr os seus trâmites normais, 
dentro dos prazos fixados por lei, e que espera a curto prazo apresentá-los em reunião de 
Câmara. 
 Quanto ao processo disciplinar dos Bombeiros Municipais falta ouvir um 
Bombeiro que se encontra em gozo de férias. 

** 
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INFORMAÇÕES 

N.º1857/99  A Senhora PRESIDENTE deu conhecimento do pedido apresentado pela firma 
Roca, S.A. que pretende construir um aterro de resíduos industriais (gesso, cacos restos de 
louça) num terreno caracterizado no PDM de Leiria como “Outros Solos Agrícolas”. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, pedir parecer à  C.C.R.C. sobre o 
assunto. 

** 

PONTO NÚMERO UM 

N.º1858/99 PROC.º N.º 7375/73 - (fl - 115) 
De JOAQUIM CARREIRA SOARES, acompanhado de um requerimento da 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA DE LEIRIA, com sede na Rua Joaquim Ribeiro Carvalho n.ºs 7 e 
9 – Cave, em Leiria, solicitando prorrogação de prazo para dar cumprimento ao Mandado de 
Notificação de 15.03.99, referente à reposição do uso da Fracção “A” do prédio situado na 
rua acima referida. 

A Câmara depois de analisar a petição apresentada e , tendo em conta que 
a referida Associação está a efectuar diligências n o sentido de resolver a situação, 
delibera por unanimidade, autorizar a prorrogação d o prazo por mais 1 ano, para 
repor o uso da Fracção “A” (cave) do prédio situado  na Rua Joaquim Ribeiro Carvalho 
n.ºs 7 e 9, em Leiria, de acordo com o que está apr ovado (armazém). 

** 

N.º1859/99 PROC.º N.º 49/87 - (fl - 161) 
De JOSÉ GASPAR RIBEIRO, acompanhado do ofício n.º 705117, de 15/07/98, 

da Comissão de Coordenação da Região Centro, solicitando esclarecimentos sobre a 
posição desta Câmara Municipal acerca da indústria de fabricação de máquinas auxiliares 
para a indústria de plásticos, no lugar de Quintas do Sirol, freguesia de Santa Eufemia, em 
que é requerente a Firma Plasmaq-Máquinas e Equipamentos para a Indústria de Plásticos, 
Ld.ª. 

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 17 /02/99, tendo em 
conta o parecer emitido pela Junta de Freguesia e i nformação prestada pelo 
Departamento de Obras Particulares em 15/02/99, a C âmara delibera por unanimidade, 
informar a Comissão de Coordenação da Região Centro  do seguinte: 

1º Através do Processo de Obras 49/87 foi licenciad o um pavilhão 
destinado a armazém sendo requerente o Sr. José Gas par Ribeiro. O licenciamento 
inicial foi autorizado por despacho de 03/04/87 e a  licença emitida em 24/04/87. 

Após apresentação e deferimento de alguns projectos  de alterações veio a 
ser emitida a licença de utilização para um armazém  em 27/09/90, na sequência do 
despacho de 04/09/90; 

2º Considera-se não ser oportuno de momento em esta r a alterar as regras 
urbanísticas para o local; 

3º Não ver inconveniente na laboração da unidade in dustrial no local a 
título provisório, devendo o proprietário no prazo de 2 anos efectuar as diligências 
necessárias para transferir a actividade em causa p ara sítio adequado. 

** 
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N.º1860/99 PROC.º N.º 2406/90 
De FILIPES & OLIVEIRA – INDUSTRIAIS DE CONSTRUÇÃO CIV IL, 

acompanhado de uma informação prestada pelos Serviços de Fiscalização Municipal, 
acerca das obras de adaptação a levar a efeito no Restaurante Pizaria Di Roma, situado na 
Rua N.ª S.rª de Fátima n.º 15-r/c dt.º, em Leiria. 

A Câmara tomou conhecimento da situação em que se e ncontram as obras 
de adaptação do Restaurante Pizaria Di Roma e delib era, por unanimidade, informar a 
reclamante das diligências efectuadas sobre o assun to. 

** 
N.º1861/99 PROC.º N.º 1243/91 

De PROMOCOM – SOC. PROMOTORA DE IMÓVEIS,  

 Retirado 

** 
N.º1862/99 PROC.º N.º 1678/95 - (fl - 599) 

De ARMINDO GROSSO DA SILVA, acompanhado de um pedido de certidão, da 
ESCOLA DE CONDUÇÃO QUINTA DO ADRO, com sede na Urbanização Quinta do Adro, 
concelho de Ferreira do Zêzere, acerca da instalação de uma escola de condução nas 
Fracções “B”, Piso –1 Dt.º e “C” Piso –1 Esq.º, do prédio sito na A.vª General Humberto 
Delgado, Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/07/99, 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 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

“Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do d isposto nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto-Lei n.º 445/9 1, de 20 de Novembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de Outubro,  uma vez que não se encontram 
garantidas as questões do Art.º 75º do Regulamento do Plano Director Municipal, face 
à quantidade e tipo de veículos.” 

** 

N.º1863/99 RECTIFICAÇÃO – PROC.º. N.º 46/99 
A acta da reunião de Câmara, de 07 de Julho de 1999, contém imprecisões que 

se torna necessário rectificar. 
Assim: 
Na deliberação referente ao Proc.º n.º 46/99, em nome de LARLIZ-

CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS LDA.,  onde se lê , “...referente ao projecto de arquitectura 
de um bloco misto, a levar a efeito no Lote 6 – Sismaria – Leiria-Gare, fregueisa de 
Marrazes...”, deve ler-se  “...referente ao projecto de arquitectura de um bloco misto, a levar 
a efeito no Lote 9 –Sismaria – Leiria-Gare, freguesia de Marrazes...”. 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 
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N.º1864/99 PROC.º N.º 326/99 - RECTIFICAÇÃO 
A acta da reunião de Câmara, de 06 de Junho de 1999, contém imprecisões que 

se torna necessário rectificar. 
Assim: 

Na deliberação referente ao Proc.º n.º 326/99, em nome de PEDRO ANTÓNIO LISBOA 
LOUREIRO., onde se lê , “6º Apresentar autorização dos condóminos realmente 
pretendidos, dado que a autorização apresentada se destina a Café – Restaurante e o 
projecto diz respeito a Café – Bar.”, deve ler-se  “6º Apresentar autorização dos condóminos 
para os fins realmente pretendidos, dado que a autorização apresentada se destina a Café – 
Restaurante e o projecto diz respeito a Café – Bar.”..”. 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 

N.º1865/99 PROC.º N.º 363/99 - (fl - 20) 
De RAMIRO & DOMINGUES, LDA., com sede na Rua Comandante João Belo, 

n.º 2, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de remodelação de uma loja 
sita na Rua Comandante João Belo, n.º 2, freguesia de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura e a utorizar o respectivo 
licenciamento, das alterações a levar a efeito na l oja acima referida, condicionado a 
que a cor dos caixilhos seja igual aos do restante edifício – branco, conforme parecer 
emitido pelo Instituto Português do Património Arqu itectónico, do qual se deve dar 
conhecimento ao requerente. 

** 
N.º1866/99 PROC.º N.º 394/99 - (fl - 22) 

De MARCO JOSÉ VIEIRA CARREIRA, residente na Rua das Tríssias-44, 
freguesia de Chainça, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia, a levar a efeito 
no Lote 42 da Quinta da Carvalha, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º O corte AB apresentado deverá abranger a via púb lica e os limites do 
lote com indicação dos respectivos afastamentos e c otas altimétricas. 

A cota de soleira do edifício não poderá exceder 1, 0m em relação à via 
pública. 

2º Apresentar os elementos acima indicados, bem com o os projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias, devendo os mesm os cumprir com o disposto na 
legislação em vigor. 

3º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas 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. ” 

4º Garantir o cumprimento das normas de tecnologia do gás (0.40m no 
mínimo, entre fogão e esquentador). 

** 
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N.º1867/99 PROC.º N.º 455/99 - (fl - 25) 
De PAULO JORGE MENESES COELHO PEREIRA GROSSO, residente na 

Rua das Olhalvas, Lote 3-4º B, Edifício Europa, em Leiria, referente ao projecto de 
arquitectura de uma moradia unifamiliar e muro de vedação, a levar a efeito em S. Romão, 
Lote 32, freguesia Pousos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  16/07/99, 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 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

 “Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) 
b) e d) do n.º 1 do art.º 63º do Decreto-Lei n.º 44 5/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, por: 

1º Não cumprimento do disposto na alínea S5 do arti go 3º do Regulamento 
do Plano Director Municipal (superfície de implanta ção). 

2º Não cumprimento do alvará de loteamento onde se insere, no 
respeitante às áreas de construção brutas máximas. 

3º Não correspondência do valor da estimativa do cu sto da obra (apurada 
com base nos valores das áreas brutas máximas e o v alor mínimo por m2 indicado no 
Regulamento Municipal de Obras Particulares) com o valor apurado, tendo por base 
as áreas efectivamente medidas no projecto apresent ado. 

4º Injustificável alteração da topografia com recur so a um muro de suporte 
de terras manifestamente desproporcionado. 

5º Falta de definição das instalações sanitárias da  cave e da forma de dar 
cumprimento ao descrito no artigo 87º do Regulament o Geral das Edificações 
Urbanas, nomeadamente ventilação. 

6º Falta de esclarecimento quanto ao uso e área dos  compartimentos da 
edificação, conforme descrito nos artigos 5º, 6º e 66º do mesmo Regulamento. 

7º Não cumprimento do n.º 1 do artigo 84º e artigo 86º, ambos do já referido 
Regulamento. 

8º Não cumprimento do disposto no artigo 16º do Dec reto-Lei 64/90 de 21 
de Fevereiro, respeitante à distância mínima entre vãos de pisos diferentes” 

** 
N.º1868/99 PROC.º N.º 539/99 - (fl - 28) 

De MÁRIO RIBEIRO MONIZ E OUTRO, residente em Lapa Furada, freguesia de 
S. Mamede, concelho da Batalha, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito no Lote 37 - Carrasqueira, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º Rectificar a implantação do edifício no que se r efere ao afastamento ao 
eixo da passagem pedonal que deverá ser de 8.50m. 

2º O corte AB apresentado deverá abranger a via púb lica e os limites do 
lote com indicação dos respectivos afastamentos e c otas altimétricas. A cota de 
soleira do edifício não poderá exceder 1,0m em rela ção à via pública. 

3º Apresentar a totalidade dos alçados dos muros a efectuar, devendo os 
mesmos acompanhar a topografia do terreno, para pos terior licenciamento. 

4º Apresentar os elementos acima indicados, bem com o os projectos de 
especialidade no prazo de 180 dias, devendo os mesm os cumprir com o disposto na 
legislação em vigor. 
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5º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas 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.º1869/99 PROC.º N.º 547/99 - (fl - 19) 

De ANTÓNIO ABEL LEITE CASTANHEIRA, residente na R. Barreto Perdigão 
n.º 1-3º Esq.º, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura de uma moradia 
unifamiliar, a levar a efeito no Lote 1 - Carrasqueira, freguesia de Parceiros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  13/07/99, delibera, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da moradia acima referida, 
condicionado ao seguinte: 

1º O corte AB apresentado deverá abranger a via púb lica e os limites do 
lote com indicação dos respectivos afastamentos e c otas altimétricas. A cota de 
soleira do edifício não poderá exceder 1,0m em rela ção à via pública. 

2º Apresentar a totalidade dos alçados dos muros a efectuar devendo os 
mesmos acompanhar a topografia do terreno, para pos terior licenciamento. 

3º Apresentar no prazo de 180 dias, os elementos ac ima indicados, planta 
de implantação com indicação dos arranjos exteriore s, bem como projectos de 
especialidade, devendo os mesmos cumprir com o disp osto na legislação em vigor. 

4º Apresentar, no acto do levantamento do Alvará de  Licença de 
construção, Garantia Bancária no valor de 120.000$0 0, a fim de garantir a reposição 
de infraestruturas 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.º1870/99 PROC.º N.º 788/99 - (fl - 25) 

De CAMILO DA COSTA E SILVA, residente NA Rua General Humberto 
Delgado, Lote 13- 4º Dt.º, em Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 
legalização/ampliação de comércio/armazém, levado a efeito na Quinta do Paraíso, na Rua 
Emília S. Carvalho, Bloco 8, r/c em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/07/99, 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 100º e 101º 
do Código de Procedimento Administrativo: 

 “Propõe-se o indeferimento do pedido ao abrigo do disposto nas alíneas a) 
b) e d) do n.º 1 do Art.º 63º do Decreto-Lei n.º 44 5/91, de 20 de Novembro, com a 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 250/94, de 15 de  Outubro, uma vez que: 

1º Não apresentou acta de condomínio relativamente à mudança de 
utilização e obras a executar, não tendo legitimida de para requerer as alterações 
pretendidas face ao Art.º 14º do Decreto-Lei acima referido; 

2º A estimativa não está de acordo com o RMOP-Regul amento Municipal de 
Obras Particulares da Câmara Municipal de Leiria pu blicado pelo Aviso 123/96, de 
10/02/97 

3º O aumento de áreas agravam as carências de estac ionamento exigíveis, 
face à necessidade de cumprimento do Capítulo IV do  Regulamento do Plano Director 
Municipal.” 
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Mais delibera: 
1º Informar o requerente que a fracção foi licencia da para estabelecimento 

(loja) e armazém pelo que a actividade que exercer deverá ser compatível e não 
poderá ser ruidosa; 

2º Dar conhecimento da presente deliberação à queix osa, Governo Civil e 
Provedoria de Justiça. 

** 
PONTO NÚMERO DOIS 

N.º1871/99 PROC.º INF. N.º 66/94 - (fl - 93) 
De MARIA CLEMENTINA DE SOUSA GUERRA BAPTISTA MONTEIRO , 

residente na Rua de Tomar, Prédio Lousada, 1º andar esquerdo, em Leiria, referente a um 
pedido de viabilidade de construção de um edifício de três pisos, a levar a efeito na Rua de 
Tomar, em Leiria. 

Retirado. 

** 
N.º1872/99 PROC.º INF. N.º 89/98 - (fl - 52) 

De MARIA DE LOURDES BOUHON KORRODI LEITÃO RITTO, residente na 
Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, 115-2º, em Leiria, referente à reanálise do pedido 
de viabilidade de construção de um prédio, a levar a efeito na Rua Capitão Mouzinho de 
Albuquerque, n.º 115-2º, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
prestada pelo Departamento de Obras Particulares em  19/07/99, delibera, por maioria 
com a abstenção do Senhor Vereador Dr. José da Silv a Alves aceitar a justificação 
dada, no que se refere à aplicabilidade da alínea e ) do n.º 1 do Art.º 77º do 
Regulamento do Plano Director Municipal e, aprovar o pedido de viabilidade acima 
referido, condicionado ao seguinte: 

1º Parecer emitido pelo Instituto Português do Patr imónio Arquitectónico, 
do qual se deve dar conhecimento ao requerente; 

2º Garantir 3m de afastamento entre a fachada sul d a edificação e o muro 
fronteiro; 

3º O desenvolvimento do projecto de arquitectura de ve garantir o 
cumprimento do Capítulo II do Regulamento Geral das  Edificações Urbanas para os 
compartimentos de habitação e, do n.º 1 do Art.º 66 º do mesmo Regulamento, 
independentemente da volumetria apresentada; 

4º Na apresentação do projecto terá também de ser c orrigido o limite da 
propriedade no processo 1124/60, dadas as incompati bilidades já antes referidas no 
Pedido de Viabilidade n.º 104/88; 

5º Parecer a emitir pela Força Aérea Portuguesa e p elo Instituto 
Português do Património Arquitectónico, na fase da aprovação do projecto de 
arquitectura; 

6º A presente deliberação será válida pelo prazo de  um ano, de acordo 
com os Art.ºs 12º e 13º do Decreto-Lei 445/91 de 20 /11, republicado pelo Decreto-Lei 
250/94 de 15/10. 

** 
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PONTO NÚMERO TRÊS 

N.º1873/99 QUEIXA N.º 32/99 
Presente uma participação da POLÍCIA SEGURANÇA PÚBLICA , acompanhada 

de uma informação prestada pela Divisão Jurídica, respeitante ao ruído provocado por 
máquinas retro-escavadoras que se encontravam em funcionamento na Rua Joaquim 
Ferreira de Sousa, junto a uma oficina de móveis, na urbanização Vale da Fonte, em Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
da Divisão Jurídica, delibera, por unanimidade, que  a participação n.º 256, da Polícia 
de Segurança Pública, seja arquivada ao abrigo do p receituado no n.º 1 do artigo 277º 
do Código de Processo Penal, em virtude de não ter sido recolhida prova bastante de 
se ter verificado uma contra-ordenação, tendo em co nta que o nível do ruído não foi 
medido no momento da sua produção. 

Mais delibera que esta decisão seja comunicada à fi rma “STD”, com sede 
nas Águas Formosas, Ourém.  

** 

PONTO NÚMERO QUATRO 

N.º1874/99 PROC.º LOT. N.º 26/93 
 De EDIFOZ – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.,  com sede em 
Pocejal – Vermoil, acompanhado de um requerimento solicitando a recepção definitiva das 
obras de infraestruturas do loteamento situado em Quinta da Gordalina – Almoinhas, 
freguesia de Marrazes 

 A Câmara, depois de analisar o assunto e concordan do com a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 16.07.99  delibera, por unanimidade, 
autorizar a recepção definitiva das infraestruturas  do loteamento, devendo para o 
efeito ser elaborado o respectivo auto de recepção e ainda, o cancelamento do Termo 
de Garantia n.º 0393.000597.988.0019, de Esc. 14.60 6.300$00 emitido pela Caixa Geral 
de Depósitos S.A. em 8.1.99. 

** 

N.º1875/99 PROC.º LOT. N.º 18/97 (fl.229) 
De AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA,  residente na Rua de Santa 

Mónica 120 em Parceiros, acompanhado de uma informação do Departamento de 
Urbanismo relativamente à alteração ao loteamento sito em Vale da Mona, freguesia de 
Parceiros. 

Apresenta o promotor do loteamento em epígrafe uma alteração ao 
projecto que consiste na permuta do lote 6 com a pa rcela A, passando esta a ter 
509,8m2 e a parcela B a ter 140,9m2. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordand o com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 16.7.99 delibera po r unanimidade, aprovar a 
alteração pretendida condicionada à apresentação da  planta de síntese e ter em 
atenção a informação prestada pela Divisão de Obras  Municipais. 

** 
N.º1876/99 PROC.º LOT. Nº. 13/98  

De MOISÉS CARREIRA FERREIRA,  residente no Barro da Ponte em Caxieira – 
Stª Eufêmia, acompanhado de uma informação do Departamento de Urbanismo e da DOM 
relativamente ao loteamento sito em Casal do Cego, freguesia de Marrazes. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
do Departamento de Urbanismo de 13.7.99 e informaçã o da DOM de 15.7.99 e na 
sequência do deliberado em reunião de 19-05-99, del ibera por unanimidade, o 
seguinte: 

1º Aprovar o projecto dos arranjos exteriores, pass ando as áreas de 
cedência a ser as seguintes: 

9.314m2 para espaços verdes; 
8.322m2 para arruamentos; 
3.924m2 para estacionamento; 
1.974m2 para passeios; 
1.993m2 para equipamento; 
160m2 para estação de tratamento. 

2º Deverá ser apresentada uma Garantia Bancária a f avor da Câmara 
Municipal, no valor de Esc. 54.392.615$00 (48.827.6 80$00 + 5.564.935$00), referente 
aos arruamentos e arranjos exteriores. 

3º Aprovar o projecto da via de acesso apresentado no qual haverá que 
considerar infra-estruturas de drenagem, segurança rodoviária e iluminação. 

4º Nos termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea e) e 22 º, n.º 2, alínea d) do 
Decreto-Lei 448/91 e atendendo ao acréscimo de cons trução que o loteamento 
representa, o requerente deverá executar o acesso d e acordo com o projecto 
aprovado, executando a CML o prolongamento da varia nte a partir do nó de ligação à 
EN1, mediante protocolo a estabelecer como condição  de licenciamento do 
loteamento. 

** 

N.º1877/99 PROC.º LOT. N.º 15/98 (fl.29) 
De LUSODOMUS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.,  com sede em 

Vale Grande, Telheiro - Barreira, referente ao loteamento de uma propriedade a levar a 
efeito em Telheiro, freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pelo Departamento de Urbanismo em 16.7.99,  cujo teor abaixo se transcreve 
e que propõe o indeferimento da pretensão pelos mot ivos nela indicados delibera, por 
unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de 
Procedimento Administrativo: 

“Trata-se de um loteamento inserido em área habitac ional ou residencial de 
baixa densidade, de acordo com os elementos do Plan o Director Municipal, não 
cumprindo com o mesmo por contrariar o Art.º 47º, n omeadamente quanto ao índice 
de construção, ao número de pisos de dois dos lotes  e a altura da fachada. 

Assim, em face do exposto emite-se parecer desfavor ável, propondo-se o 
indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na al ínea a) do n.º 2 do artigo 13º do 
Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, com a redacç ão dada pelo Decreto-Lei 334/95, 
de 28 de Dezembro e ainda tendo em atenção os parec eres emitidos pelos Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento e Divisão de O bras Municipais.” 

Mais delibera esta Câmara Municipal solicitar à equ ipa do Plano Director 
Municipal informação sobre a eventualidade de revis ão do mesmo nesta zona, 
atendendo aos antecedentes. 

** 
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 

ESTRADA DO TOCO A CASAL NOVO, AMOR (9) T – 147/98. 
N.º1878/99 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do Art.º 48.º do Dec. Lei 
N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 

Apresentaram-se ao concurso as firmas a seguir mencionadas: 

- João Cerejo dos Santos ...........................................................  29.706.000$00 + IVA 
- Construções António Leal, Lda. ...............................................  26.137.500$00 + IVA 
- CIMALHA , Construções da Batalha, Lda.................................  23.058.500$00 + IVA 
- Matos & Neves, Lda. ................................................................  25.594.375$00 + IVA 
- Manuel Manso Nunes, Lda ......................................................  32.396.000$00 + IVA 
- António Emílio Gomes & Filhos, Lda. .......................................  31.919.250$00 + IVA 
- CMPR – Const. e Obras Públicas, Lda. ...................................  25.531.250$00 + IVA 
- J.J.R.& Filhos, Lda. ..................................................................  29.824.000$00 + IVA 
- Manuel Gomes António , Lda...................................................  29.620.000$00 + IVA 
- CVML - Const. Vieira Mendes, Lda. .........................................  29.657.500$00 + IVA 
- Construções Cunha dos Anjos, Lda .........................................  26.486.250$00 + IVA 
- Manuel da Conceição Antunes.................................................  25.070.500$00 + IVA 
- Construções Pragosa, S.A .......................................................  28.098.750$00 + IVA 
- Construtora do Lena S.A..........................................................  41.613.092$00 + IVA 
- CIVILVIAS Const. e Vias, Lda. .................................................  24.630.000$20 + IVA 

tendo sido todas admitidas. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente CIMALHA, 
Construções da Batalha, Ld.ª, pelo valor de 23.058.500$00 + IVA, de acordo com a sua 
proposta datada de 09 de Abril de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas com o  qual concorda, delibera, por 
unanimidade, e em conformidade com o n.º 1 do Art.º  102 do Dec. - Lei n.º 405/93 de 10 
de Dezembro, manifestar a intenção de adjudicar a e mpreitada supra ao concorrente 
CIMALHA, Construções da Batalha, Ld.ª,  pelo valor de 23.058.500$0000 + IVA 
conforme a sua proposta datada de 09 de Abril de 19 99. 

Mais delibera, proceder à Audiência Prévia dos Inte ressados em 
conformidade com os artigos 100º e 101º do Código d o Procedimento Administrativo . 

** 

MELHORAMENTO NA ESTRADA PRINCIPAL DA BAROSA, 1ª FAS E (9) T – 157/98. 
N.º1879/99 Na sequência do Concurso Público aberto nos termos do Art.º 48.º do Dec. Lei 
N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente o 
respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
Apresentaram-se ao concurso as firmas a seguir mencionadas: 

- José Cerejo dos Santos ...........................................................  24.523.600$00 + IVA 
- João Cerejo dos Santos ...........................................................  20.361.200$00 + IVA 
- Construções António Leal, Lda. ...............................................  18.324.000$00 + IVA 
- CIMALHA , Construções da Batalha, Lda.................................  18.705.700$00 + IVA 
- Matos & Neves, Lda. ................................................................  18.231.100$00 + IVA 
- Manuel Manso Nunes, Lda ......................................................  22.231.920$00 + IVA 
- António Emílio Gomes & Filhos, Lda. .......................................  23.113.780$00 + IVA 
- CMPR – Const. e Obras Públicas, Lda. ...................................  18.451.400$00 + IVA 
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- J.J.R.& Filhos, Lda. ..................................................................  20.285.200$00 + IVA 
- Manuel Gomes António , Lda...................................................  19.078.400$00 + IVA 
- CVML - Const. Vieira Mendes, Lda. .........................................  20.319.040$00 + IVA 
- Construções Cunha dos Anjos, Lda .........................................  17.658.200$00 + IVA 
- Manuel da Conceição Antunes.................................................  17.526.400$00 + IVA 
- OLIVEIRAS, LDA. ....................................................................  21.404.220$00 + IVA 
- Construções Pragosa, S.A .......................................................  17.894.400$00 + IVA 
- Construtora do Lena S.A..........................................................  23.669.460$00 + IVA 
- CIVILVIAS Const. e Vias, Lda. .................................................  17.102.800$00 + IVA 
- TERROBETÃO – Const. e Obras Públicas, Lda.......................  18.346.400$00 + IVA 

Foram excluídas as firmas José Cerejo dos Santos, Manuel Gomes António , 
Lda e TERROBETÃO – Const. e Obras Públicas, Lda e admitidas todas as outras firmas 
concorrentes  

Propõe-se a adjudicação da referida obra ao concorrente CIVILVIAS Const. E 
Vias, Ld.ª , pelo valor de 17.102.800$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 07 
de Abril de 1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas com o  qual concorda, delibera, por 
unanimidade, e em conformidade com o n.º 1 do Art.º  102 do Dec. - Lei n.º 405/93 de 10 
de Dezembro, manifestar a intenção de adjudicar a e mpreitada supra ao concorrente 
CIVILVIAS Const e Vias, Ld.ª, pelo valor de 17.102. 800$00 + IVA conforme a sua 
proposta datada de 07 de Abril de 1999. 

Mais delibera, proceder à Audiência Prévia dos Inte ressados em 
conformidade com os artigos 100º e 101º do Código d o Procedimento Administrativo . 

** 

DRENAGENS PLUVIAIS NO C.M. 1217 QUE LIGA A E.N. 532  (EM COLMEIAS) À E.N. 
350 (NO LUGAR DE FEIJÃO) (9) T – 71/99. 
N.º1880/99 Na sequência do Concurso Limitado aberto nos termos do n.º 2 do Art.º 50.º do 
Dec. Lei N.º 405/93, de 10 de Dezembro, para a execução da empreitada supra, foi presente 
o respectivo processo acompanhado das actas das Comissões de Abertura e de Análise de 
Propostas. 
Apresentaram-se ao concurso as seguintes firmas: 

- Matos & Neves, Lda. ......................................................................... 14.043.500$00 + IVA 
- Construções Pragosa, S.A. ............................................................... 13.430.000$00 + IVA 
- Construções António Leal, Lda. ........................................................ 14.375.000$00 + IVA 
- Manuel Gomes António, Lda. ............................................................ 13.885.000$00 + IVA 
- Manuel da Conceição Antunes.......................................................... 14.700.000$00 + IVA 

tendo sido admitidos todos os concorrentes. 

Propõe-se a adjudicação da referida obra à firma Construções Pragosa, S.A.,  
pelo valor de 13.430.000$00 + IVA, de acordo com a sua proposta datada de 02 de Julho de 
1999. 

A Câmara tomou conhecimento, analisou o assunto e c om base no 
relatório da Comissão de Análise de propostas, deli bera, por unanimidade, e em 
conformidade com o n.º 1 do Art.º 102.º do Dec. Lei  N.º 405/93, de 10 de Dezembro, 
adjudicar a empreitada supra ao concorrente Constru ções Pragosa, S.A.,  pelo valor 
de 13.430.000$00 + IVA conforme a sua proposta data da de 02 de Julho de 1999 por 
ser o concorrente que apresentou proposta de mais b aixo preço. 

Mais delibera, por ser urgente, dispensar a Audiênc ia Prévia dos 
Interessados em conformidade com a alínea a) do n.º  1 do artigo 103º do Código do 
Procedimento Administrativo . 
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CONSTRUÇÃO DA NOVA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LEI RIA (9) T – 183/96. 
N.º1881/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais no 
valor de 19.973.617$13, erros e omissões no valor de 7.168.571$10 e trabalhos a menos no 
valor de 1.270.782$00, o que perfaz a importância de 25.871.405$43 na empreitada supra. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais no valor de 19.973. 617$13, erros e omissões no valor 
de 7.168.571$00 e trabalhos a menos no valor de 1.2 70.782$00, o que perfaz a 
importância de 25.871.405$43 + IVA na empreitada su pra, devendo dar-se à firma 
BOSOGOL – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.  

** 

REPARAÇÃO DA ESTRADA DOS PARCEIROS (9) T – 114/98. 
N.º1882/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 9.416.000$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 9.41 6.000$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à MATOS & NEVES, LDA.  

** 

REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DA ESTRADA DA  CARREIRA DE 
TIRO (9) T – 86/97. 
N.º1883/99 Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de uma 
informação da D.O.M. na qual refere a necessidade de execução de trabalhos a mais na 
empreitada supra no valor de 5.101.945$00. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade, autorizar a 
realização dos trabalhos a mais, pelo valor de 5.10 1.945$00, + IVA, devendo dar-se 
conhecimento à MATOS & NEVES, LDA.  

** 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA A QUENTE EM SPRA YPLÁSTICO E 
TERMOPLÁSTICO (APLICAÇÃO MANUAL), NA ZONA URBANA DE  LEIRIA E VIAS 
MUNICIPAIS DO CONCELHO (9) T – 93/99. 
N.º1884/99 Presente uma proposta da D.O.M. no sentido de ser aberto para a execução da 
obra em epígrafe um concurso limitado sem apresentação de candidaturas, nos termos do 
N.º 3 do Art.º 47 do Dec. Lei N.º 59/99, de 02 de Março, e por Série de Preços, nos termos 
do artº 18 do mesmo decreto, cujos trabalhos se estimam em 19.804.280$00. 

A câmara analisou o assunto e delibera, por unanimi dade, mandar abrir o 
respectivo concurso limitado sem apresentação de ca ndidaturas, e por Série de 
Preços, para a realização dos trabalhos pretendidos  nos termos da proposta acima 
referida, constando o empreendimento no Plano de Ac tividades para 1999 com o 
Código 09010302. e Código Orçamental 06090408  

** 
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COMISSÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS CONCURSOS RELATIVOS  A 
EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS – “COMISSÃO DE ABERTU RA DO CONCURSO” 
E “COMISSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS” (9) 
N.º1885/99 A Câmara, nos termos do disposto no arti go 60º do Decreto-Lei 59/99, de 02 
de Março, delibera, por unanimidade, o seguinte: 
 1º Designar para fazerem parte da “Comissão de Abe rtura do Concurso”, 
nos concursos relativos a empreitadas de obras públ icas, os senhores Eng.º 
Fernando Eduardo Loureiro Malhó, Eng.º Civil Munici pal de 1.ª Classe, Maria Angélica 
Pereira Gomes, Chefe de Secção, e Dra. Maria Leonor  da Silva Correia Lourenço, 
Técnica Superior Jurista de 2.ª Classe, sendo o 1º presidente e o 2º secretário. 
 Designar Dra. Laura da Conceição Oliveira Costa, C hefe de Divisão do 
Planeamento Estratégico das Actividades Municipais para substituir qualquer dos 
membros da Comissão, nas suas faltas ou impedimento s. 
 2º Designar para fazerem parte da “Comissão de Aná lise das Propostas”, 
nos mencionados concursos, os senhores Dra. Laura d a Conceição Oliveira Costa, 
Chefe de Divisão do Planeamento Estratégico das Act ividades Municipais, Eng.º 
Manuel Ribeiro dos Santos, Eng.º Técnico Civil Espe cialista, e Acácio Monteiro dos 
Santos, Chefe de Secção, sendo o 1º o presidente. 
 Designar Eng.º Fernando Eduardo Loureiro Malhó, En g.º Civil Municipal de 
1.ª Classe, para substituir qualquer dos membros da  Comissão, nas suas faltas ou 
impedimentos. 
 3º Com esta deliberação são revogadas todas as del iberações e outras 
decisões que a contrariem. 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

ORDENAMENTO NA ZONA CENTRAL DA CIDADE DE LEIRIA – L OCALIZAÇÃO DE 
PARQUES DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEOS E MELHORIAS NA QUALIDADE 
DE VIDA URBANA (9) 
N.º1886/99 Pelo Senhor Vereador ENG. FERNANDO CARVALHO , foi presente a proposta 
que abaixo se transcreve: 

“1- Introdução  

Nos últimos anos, a Cidade de Leiria tem assistido a inúmeras mutações na sua vivência 
urbana. Diversos factores poderão ser apontados como contributo para esta realidade, entre 
os quais um rápido e forte crescimento da actividade económica, que em alguns casos não 
teve a devida correspondente ao nível de um desenvolvimento qualitativo. Tal situação 
originou inevitáveis modificações nos hábitos e comportamentos dos utentes da Cidade, 
implicando, entre outros problemas, o contínuo abandono da Zona Histórica, que hoje atinge 
dimensões preocupantes, tanto ao nível habitacional como comercial, o que se traduz 
também na degradação do património edificado da Cidade. 

Por outro lado, e também em consequência directa do já aludido crescimento económico, o 
parque automóvel que hoje aflui à cidade não encontra na mesma as infra-estruturas de 
suporte devidamente dimensionadas para o efeito, nomeadamente ao nível da rede viária e 
das ofertas de estacionamento, originando, a par de um desconforto na utilização 
automóvel, uma constante conflitualidade com os movimentos pedonais, com consequente 
perda de qualidade de vida urbana dos utentes da cidade. 
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Importa pois tomar decisões que venham a ter a curto e a médio prazo repercussões 
positivas na qualidade de vida dos Leirienses, devendo as opções fundamentar-se em 
estudos e planos credíveis, e portanto sustentáveis, tendo por base uma visão e análise 
conjunta e alargada dos problemas e das realidades existentes, sem esquecer a 
preservação dos valores históricos, e nunca enveredando por soluções de carácter 
casuístico e não sustentadas tecnicamente, por forma a não comprometer futuras 
intervenções. 

2- Situação Actual  

Como é sabido, foi efectuado o estudo do GIPP, no âmbito do programa PROCOM, o qual 
aponta para diversas soluções de intervenção, com vista à reabilitação da Zona Histórica, e 
em particular o seu comércio. Além de outros pontos importantes, este estudo aponta 
diversas zonas como fundamentais para a criação de parques de estacionamento 
subterrâneos de apoio, realçando a da Fonte Luminosa como prioritária. 
Também para possibilitar a tomada de decisões fundamentadas, encontra-se em fase 
adiantada um estudo a cargo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, o qual concluiu já uma proposta de intervenção para a zona central da cidade. 

3- Descrição da Solução  

Tendo como princípio um correcto ordenamento de toda a zona a intervencionar, o estudo 
propõe a construção de um túnel desde a Av. Heróis de Angola e Rua Mouzinho de 
Albuquerque até à zona da Fonte Luminosa, com passagem para a Rua Tenente Valadim. O 
objectivo principal desta obra é o de eliminar o tráfego automóvel à superfície na zona mais 
nobre da Cidade, por forma a estabelecer-se um todo contínuo entre o Castelo, o “casco” 
urbano, o Rio Lis e o parque da Cidade, sem a barreira que actualmente existe, 
materializada pelo trânsito de veículos que circula na actual via central, o qual, nos períodos 
de ponta, ultrapassa já o milhar por hora. Será assim criado um amplo espaço livre de 
automóveis, a ser alvo de cuidadosa intervenção paisagística, a qual poderá eventualmente 
consistir na ampliação das actuais áreas verdes da Cidade, a par de outras intervenções, o 
que possibilitará uma plena utilização pedonal, com indiscutíveis benefícios para as pessoas 
pela melhoria da qualidade de vida urbana que proporcionará. 
Esta obra visa, ainda, absorver todo o tráfego que passa na zona central, que é um dos 
principais eixos de atravessamento da Cidade, ficando garantida em condições de 
circulação bem mais favoráveis a mobilidade das pessoas correspondente a estes 
movimentos, sendo eliminados os quatro sistemas semafóricos existentes em série, no 
mesmo percurso. 
A acessibilidade a esta zona central é reforçada com a construção de dois parques de 
estacionamento subterrâneos, cuja localização é indicada na planta anexa, proporcionando 
uma oferta superior à actual, em zonas nevrálgicas, nomeadamente a zona da Fonte 
Luminosa e a do Largo Paulo VI, ficando outras ainda como reserva futura. 
Além das intervenções já apontadas, propõe-se uma reformulação de alguns movimentos 
viários, nomeadamente com a implementação de uma rotunda no cruzamento existente 
junto à ponte. O acesso ao parque da Fonte Luminosa far-se-á directamente desde a 
superfície, enquanto que o acesso ao parque do Largo Paulo VI se prevê ser efectuado em 
subterrâneo. 

4- Proposta  

Dados os considerandos expostos, que fundamentam de forma inequívoca as grandes 
vantagens quer para a revitalização da Zona Histórica, quer para a melhoria da qualidade de 
vida dos utentes da Cidade de Leiria, propõe-se : 

1- A aprovação do estudo de ordenamento na zona central da Cidade de Leiria, conforme 
descrição anterior e planta anexa. 
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2- Solicitar à Assembleia Municipal a autorização para proceder à desafectação do domínio 
público para o domínio privado do Município, do terreno destinado à constituição do 
direito de superfície em subsolo para a construção de um Parque de Estacionamento 
Subterrâneo no Largo da Fonte Luminosa, com uma área de 4200 metros quadrados, 
conforme planta anexa. 

3- Submeter o ponto anterior a apreciação pública prévia, durante trinta dias, por meio de 
edital a afixar nos lugares do costume, e a publicar em dois jornais locais e no Diário da 
República.” 

 A Câmara delibera, por maioria, com os votos contr a dos Senhores 
Vereadores do PS, e com os votos a favor da Senhora  Presidente, que exerceu o voto 
de qualidade, e dos Senhores Vereadores Eng. Fernan do Brites de Carvalho, Eng. 
Pedro Lopes Pereira de Faria e Dr. Paulo Jorge Raba ça Saraiva, aprovar a proposta 
apresentada. 

 Os Senhores Vereador do PS apresentaram a seguinte Justificação de voto: 

 “Votamos contra porque a maioria PSD não admite um amplo debate público 
face às alternativas propostas por nós, numa perspectiva de melhor ordenamento do 
território. 
 O facto de se tratar duma obra de grande envergadura, que marcará 
decisivamente a imagem da cidade, levaria à discussão pública das propostas. 
 Alguma precipitação que nos parece estar a acontecer pela atitude da maioria 
PSD, leva-nos a concluir que o interesse dos Leirienses vão ser defraudados. 
 Com um projecto de um túnel mais longo, mais sinuoso, por certo mais caro e 
parecendo, apenas, condicionado pela construção de um parque subterrâneo sob a fonte 
luminosa, quando poderia haver alternativas de parqueamento subterrâneo noutro local com 
outro túnel mais curto e que preservava igualmente o jardim. 
 Não houve vontade de proporcionar estudo comparativo das alternativas, pelo 
que votamos contra.” 

** 

PONTO NÚMERO SEIS 

CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS,  PARA 
EXECUÇÃO DE DOIS FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTA ÇÃO DE ÁGUA 
DESTINADO AO REFORÇO DO ABASTECIMENTO À ZONA SUDEST E E ZONA DA 
CIDADE - (DA-47) 
N.º1887/99 Presente o ofício N.º. 5005, de 13 de Julho de 1999, dos S.M.A.S., enviando à 
Câmara Municipal para ratificação, cópia de parte da acta N.º. 24/99 da reunião do Conselho 
de Administração daqueles Serviços, realizada em 24 de Junho, respeitante à adjudicação 
da empreitada em epígrafe à Firma SONDALIS, CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDª. pelo valor de 
4.389.500$00 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos escudos) + IVA e 
prazo de execução de 4 semanas. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera, por unanimi dade: 

1º Ratificar a deliberação do Conselho de Administr ação dos S.M.A.S. 
tomada em reunião de 24 de Junho de 1999, que adjud icou à Firma SONDALIS, 
CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LD.ª, nos termos do n.º 1 do art .º 118º. do Dec-Lei N.º 405/93, 
de 10 de Dezembro, a empreitada de “EXECUÇÃO DE DOI S FUROS DE PESQUISA E 
EVENTUAL CAPTAÇÃO DE ÁGUA DESTINADO AO REFORÇO DO A BASTECIMENTO À 
ZONA SUDESTE E ZONA DA CIDADE”, pelo valor de 4.389 .500$00 (Quatro milhões, 
trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos escudos ) + IVA e prazo de execução de 4 
semanas. 
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2º.- Mais delibera, dispensar a celebração de contr ato escrito nos termos  
do n.º 3 do art.º. 105º do Dec-Lei N.º 55/95, de 29  de Março e em conformidade com a 
deliberação da Assembleia Municipal tomada em sessã o ordinária de 27 de Abril de 
1998. 

3º. – Dar conhecimento desta deliberação aos S.M.A. S. 

** 
PONTO NÚMERO SETE 

BALANCETE (1) 
N.º1888/99 Presente O Balancete de Tesouraria relativo a vinte e um de Julho de 1999, 
apresentando um total de Disponibilidades de 349.086.564$00 sendo de Operações 
Orçamentais 297.976.876$00 e de Operações de Tesouraria 51.109.688$00. 

** 
OBRAS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL – PEDIDO DE APOIO  
N.º1889/99 Em análise o pedido de apoio formulado pela Direcção das Obras Sociais do 
Pessoal desta Câmara Municipal, no ofício anexo, para desenvolvimento de diversas 
actividades desportivas e culturais constantes do Plano de Actividades para o corrente ano. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera, por unanimi dade, ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 51º do Dec reto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, 
aditada pela Lei n.º 17/99, de 25 de Março, atribui r às Obras Sociais do Pessoal de 
Câmara Municipal de Leiria um subsídio de 5.000 con tos, a pagar em cinco prestações 
iguais, respectivamente a partir de 1 de Agosto, 1 de Setembro, 1 de Outubro, 1 de 
Novembro e 1 de Dezembro, do corrente ano. 

** 

PONTO NÚMERO OITO 

INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE DOIS CÃES NA RUA IMAC ULADA CONCEIÇÃO, 
N.º 82, TELHEIRO – BARREIRA (TL) 24-3 
N.º1890/99 Na sequência da deliberação desta Câmara de 9 de Junho findo é, de novo, 
presente o processo mencionado em epígrafe do qual se conclui que a Sr.ª D. Maria da 
Conceição Garcia Padrão não se pronunciou no prazo concedido para o efeito, quanto à 
intenção da Câmara ordenar a remoção dos cães da sua residência em Rua Imaculada 
Conceição, n.º 82 – 1º - Telheiro, Barreira. 

 A Câmara, considerando que a Sr.ª D. Maria da Conce ição Garcia Padrão 
foi notificada em 5 de Julho corrente, nos termos e  para os efeitos dos artigos 100º e 
101º do Código do Procedimento Administrativo e não  se pronunciou quanto à 
intenção desta Câmara Municipal, delibera, por unan imidade, ordenar a remoção de 
dois cães (pastor alemão) da sua residência sita na  Rua Imaculada Conceição, n.º 82, 
em Telheiro, freguesia de Barreira – Leiria, no pra zo de oito dias a contar da data da 
notificação nos termos do n.º 3, do art.º 10º , do Decreto-Lei n.º 317/85, de 2 de 
Agosto, podendo recorrer da presente decisão para o  Tribunal Administrativo do 
Círculo de Coimbra conforme n.º s 4 e 5, do mesmo a rt.º 10º e Acordão do Tribunal 
Constitucional n.º 579/95, de 24/10. 
 O não cumprimento da presente deliberação no prazo  fixado, implica que 
esta Câmara Municipal promova a remoção dos cães, f icando a cargo da Sr.ª D. Maria 
da Conceição o pagamento de todas as despesas, de a cordo com o estipulado no n.º 
2, do art.º 157º do código do Procedimento Administ rativo aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15/11, com as alterações introduzida s pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31/01. 

** 
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PONTO NÚMERO NOVE 

CEDÊNCIA DE SISTEMAS DE BOMBAGEM PARA LÍQUIDOS CARR EGADOS COM 
PARTÍCULAS SÓLIDAS ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS VOLU NTÁRIOS DE 
MACEIRA E LEIRIA (7) 
N.º1891/99 Na sequência do processo de ajuste directo n.º 31A/99, aberto nos termos da 
alínea d), do n.º 1 do Artigo 32 do Decreto-Lei n.º 55/95 de 29 de Março com a alteração 
dada pelo Decreto-Lei n.º 80/96, de 21/6, foi adquirido por despacho da Srª Presidente de 
15/04/99 de 2 grupos Moto Bomba centrifuga Marca Trashlib, modelo TL3, iguais ao já 
adquirido anteriormente para o Corpo de Bombeiros Municipais. 

Esta aquisição teve como objectivo equipar as corporações em termos de 
dotação e uniformizar tal tipo de equipamento com o intuito de possibilitar o apoio 
intercorpos em face do conhecimento de operação do mesmo tipo de meios. 

O equipamento encontra-se disponível para entrega às duas corporações de 
Bombeiros Voluntários, desde que exista a necessária aprovação oficial da Câmara 
Municipal ou de quem a represente em cerimónia oficial. 

A Câmara Municipal após análise da informação em ep ígrafe delibera, por 
unanimidade, aprovar a cedência do equipamento em q uestão às Corporações dos 
Bombeiros Voluntários de Maceira e Leiria e agendar , em conjunto com o Senhor 
Comandante dos Bombeiros Municipais, um acto públic o de entrega oficial dos 
mesmos. 

** 

PONTO NÚMERO DEZ 

ESCOLA DO 1º CEB DE MARTINELA - PEDIDO DE INSTALAÇÃ O DE TELEFONE - (8) 
15-4 
N.º1892/99 Presente um ofício da ESCOLA DO 1º CEB DE MARTINELA , datado de 
99.07.12, solicitando a instalação de telefone no referido Estabelecimento de Ensino. 

A Câmara delibera, por unanimidade, mandar proceder  à instalação de 
telefone na Escola do 1º CEB de Martinela, sendo as  despesas de utilização da 
responsabilidade do referido estabelecimento de ens ino. 

** 

TRANSPORTES ESCOLARES – CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO L ECTIVO 1999/2000 (8) 
15-3 
N.º1893/99  

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Cade rno de Encargos e 
Programa de Concurso, e abrir Concurso Público com vista à adjudicação dos 
circuitos especiais. 

** 

ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA DA SERRA - RE FEITÓRIO - DE 15-4 
N.º1894/99 Presente o ofício n.º 715/99 da ESCOLA BÁSICA 1,2,3 DE SANTA CATARINA 
DA SERRA, datado de 99.07.05, acompanhado do balancete das refeições do mês de 
Junho/99, no montante de 159.590$00. 

A Câmara delibera, por unanimidade, transferir para  a Escola Básica 1,2,3 
de Santa Catarina da Serra a verba de 159.590$00 re lativa ao fornecimento das 
refeições dos alunos do 1º Ciclo. 

** 
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JUNTA DE FREGUESIA DE COIMBRÃO – PEDIDO DE CEDÊNCIA  GRATUITA DO 
AUTOCARRO DA CML - DE 18-4 
N.º1895/99 Presente o ofício da JUNTA DE FREGUESIA DE COIMBRÃO , datado de 
99.06.16, solicitando a cedência gratuita do autocarro desta autarquia (37 lugares) para uma 
deslocação do Rancho Folclórico da Nazaré às festas em Honra da Nossa Senhora dos 
Aflitos da Praia do Pedrógão, no dia 22 de Agosto. 

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

** 

PONTO NÚMERO ONZE 

REGULAMENTO DO PAVILHÃO DA CRUZ D’AREIA (SILVAS) 
N.º1896/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o regulamento que 
abaixo se transcreve: 

“PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO D O 

 PAVILHÃO DESPORTIVO da CRUZ D’ AREIA (“Silvas”)  

Nota Justificativa 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos 
serviços do Pavilhão Desportivo da Cruz D’ Areia se torna indispensável a fixação das 
normas do seu funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 
autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento o 
Clube de Basquetebol de Leiria, o Ateneu Desportivo de Leiria, a Juventude Desportiva do 
Lis, a União Desportiva de Leiria, o Clube Académico de Leiria, o Núcleo Sportinguista de 
Leiria, o Hóquei Clube de Leiria, a Associação de Andebol de Leiria, a Associação 
Basquetebol de Leiria, a Associação de Patinagem de Leiria, a Escola Secundária 
Domingues Sequeira e a CERCILEI; 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 39º do 
Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de 
Junho, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação tomada em sua sessão de 
................................................, mediante proposta da Câmara Municipal de Leiria, 
deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e 
de utilização do Pavilhão Desportivo da Cruz D’ Areia, e tem como normas habilitantes as 
alíneas a) e h) do n.º 1, do artigo 2º, conjugadas com a alínea a) do n.º 3 do artigo 51º do 
Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de 
Junho e alínea c) do artigo 11º da Lei n.º 1/87, de 06 de Janeiro. 



99.07.21 

CMLeiria/Acta n.º 30 

01137-(25) 

Artigo 2º 

(Conservação, manutenção, administração e funcionam ento) 

1. A Câmara Municipal de Leiria como entidade arrendatária, é a responsável pela gestão, 
administração e manutenção do Pavilhão Desportivo da Cruz D’Areia, adiante designado 
por pavilhão. 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 

(Ordem de Prioridades) 

1. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização, de acordo com a seguinte 
ordem de prioridades, para cada um dos seus espaços: 

1.1. ESPAÇO 1 (GINÁSTICA) 

Neste espaço, a actividade desportiva permitida é apenas a Ginástica. 

HORÁRIO SEMANAL 

Diurno (8.30 - 17.30 Horas)  

1º Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Actividades desportivas escolares curriculares dos estabelecimentos de 
ensino públicos do Concelho;   

3º Actividades desportivas escolares curriculares de outros estabelecimentos 
de ensino  do Concelho;   

4º Actividades desportivas escolares de complemento curricular  dos 
estabelecimentos de ensino públicos do Concelho;   

5º Actividades desportivas escolares de complemento curricular de outros 
estabelecimentos de ensino do Concelho;   

6º Actividades desportivas promovidas por entidades com intervenção na área 
da acção social  do Concelho;   

7º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

a)  Sem instalações desportivas próprias; 

b)  Com instalações desportivas próprias; 

8º Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

Nocturno (17.30 - 24.00 Horas)  

1º Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b)   Com instalações desportivas próprias; 

3º Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 
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HORÁRIO DE FIM DE SEMANA 

1º Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

3º Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

1.1. ESPAÇO 2 (OUTRAS MODALIDADES) 

HORÁRIO SEMANAL 

Diurno (8.30 - 17.30 Horas)  

1º Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Actividades desportivas escolares curriculares dos estabelecimentos de 
ensino públicos do Concelho;   

3º Actividades desportivas escolares curriculares de outros estabelecimentos 
de ensino  do Concelho;   

4º Actividades desportivas escolares de complemento curricular  dos 
estabelecimentos de ensino públicos do Concelho;   

5º Actividades desportivas escolares de complemento curricular de outros 
estabelecimentos de ensino do Concelho;   

6º Actividades desportivas promovidas por entidades com intervenção na área 
da acção social  do Concelho;   

7º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

8º Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

9º    Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

10º  Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

11º  Actividades não desportivas; 

Nocturno (17.30 - 24.00 Horas)  

1º Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b)   Com instalações desportivas próprias; 
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3º Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

4º    Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

5º    Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

6º    Actividades não desportivas; 

HORÁRIO DE FIM DE SEMANA 

1º Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

3º Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

4º    Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

5º    Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

6º Actividades não desportivas; 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 

(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 

2. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do  

       Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Agosto de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 48 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, período e horário de utilização, número previsto de praticantes e 
nome e contacto telefónico da pessoa responsável pelo grupo/equipa 
utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 
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3. Se no caso previsto na alínea a) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar 
o Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 48 horas 
antes, sob pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 

(Intransmissibilidade das autorizações) 

O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas. 

Artigo 6º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o pagamento, 
salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 
facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 7º 

(Caução)  

1. As entidades utilizadoras com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 
3.  A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 

4. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 

Artigo 8º 

(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 
 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 
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Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave prejuízo, 
ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda que com 
prejuízo dos utentes. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que possível, 
compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída a verba 
entretanto despendida. 

Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 
situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais 
nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 
financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento; 

Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 

Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Câmara 
Municipal, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de acordo com as condições 
definidas por esta. 

V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Utilização do Pavilhão pelos utentes) 

Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes nos recintos desportivos com 
objectos estranhos e inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso e/ou 
os materiais e os equipamentos lá existentes. 
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Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 
deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas instalações, de 
utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste regulamento e que 
perturbem o normal desenrolar das actividades e dos serviços administrativos. 

Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos os funcionários e o(s) 
responsável(s) pela utilização. 
2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Segurança dos utentes) 

A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 

VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do anexo I a este regulamento. 

3. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - 
I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

1. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a acordar entre as 
partes. 
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2. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 
cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 15º, 16º, 17º e 18º do 
Decreto-Lei n.º 270/89, de 18 de Agosto, que constam do anexo II a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações.  

Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

1. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação por todas as partes implicadas, 
e de eventual alteração, um ano após essa data. 

2. Para efeitos de entrada em vigor de novos regulamentos, considerar-se-á 
sempre o início do ano lectivo e/ou época desportiva do ano respectivo. 

ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular  : 

 Treinos/aula
s 

Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 1.000$00 1.250 $00* 

Metade do Pavilhão 750$00  

*A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 22º 
deste regulamento. 

b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual  : 
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 Treinos/aula
s 

Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 1.300$00 1.625 $00* 

Metade do Pavilhão 975$00  

*A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 22º 
deste regulamento. 

 

         c)   Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades  
               com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos(inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

c) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

d) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas 

Pavilhão todo 2.500 $00 3.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.875 $00  
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 

22º deste regulamento. 

2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação regular  : 

 Treinos/aula
s 

Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 1.500$00 1.875 $00* 

Metade do Pavilhão 1.250$00  

*A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 22º 
deste regulamento. 
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b) Para entidades com sede no Concelho de Leiria com marcação pontual  : 

 Treinos/aula
s 

Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 1.950$00 2.400 $00* 

Metade do Pavilhão 1.450$00  

*A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 22º 
deste regulamento. 

c)   Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes 
entidades  
               com sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos(inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

c) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

d) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos Competições 
desportivas 

Pavilhão todo 3.750 $00 4.650 $00* 

Metade do Pavilhão 2.800 $00  
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 

22º deste regulamento. 

Anexo II 

(Artigos 15º, 16º, 17º e 18º do Decreto – Lei n.º 2 70/89, de 18 de Agosto) 

Artigo 15º - Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo a 
estabelecer nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 10º deste diploma; 

b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 
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c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a simples entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o 
decurso de um encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do 
juiz da partida; 

f) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

g) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes 
em recintos desportivos cobertos; 

h) a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos similares; 

Artigo 16º - 1 – Às contra-ordenações previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior 
correspondem coimas de 5.000$00 a 15.000$00, quando praticadas por espectadores, e de 
25.000$00 a 100.000$00, quando praticadas por proprietários ou concessionários. 

2- Às contra-ordenações previstas nas alíneas d), e), f), g) e h) correspondem coimas de 
10.000$00 a 50.000$00. 

3- Aos dirigentes dos Clubes que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de 
distúrbios de qualquer natureza, quando tal não constituir ilícito criminal, é aplicável a coima 
de 100.000$00 a 200.000$00, sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

4- Aos jogadores, treinadores, médicos, massagistas ou quaisquer empregados dos Clubes 
desportivos que assumirem os comportamentos referidos no número anterior, quando estes 
não constituírem ilícitos criminais, são aplicáveis coimas de 50.000$00 a 100.000$00, sem 
prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

5- Qualquer indivíduo a que seja aplicada coima por infracção prevista no presente diploma 
poderá ser sujeito a inibição de entrada em recintos desportivos pelo período máximo de 
dois anos. 

Artigo 17º - 1 – O produto das coimas previstas no artigo anterior acresce às verbas afectas, 
nos termos da lei, ao Ministério da Administração Interna para suporte de encargos com o 
policiamento dos espectáculos desportivos e da formação especializada dos elementos das 
forças de segurança na prevenção e controlo das manifestações de violência associada ao 
desporto. 

2- O processamento das contra-ordenações e aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitas ao regime geral do Decreto-Lei n.º 433/82, de 
27 de Outubro. 

3- A instrução dos processos por contra-ordenação cabe à autoridade policial que levantar o 
auto, competindo a aplicação das coimas ao Director-Geral dos Desportos e, nas Regiões 
Autónomas, à entidade regional competente. 

Artigo 18º - O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se 
realizarem em recintos desportivos. 
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A Câmara delibera, por unanimidade, propor à Assemb leia Municipal a 
aprovação do Regulamento supra, nos termos da alíne a a) do n.º 3 do artigo 51º e da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º  100/84, de 29 de Março, na redacção 
dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho. 

** 

REGULAMENTO DO PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2,3 D. DINIS 
N.º1897/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA , foi presente o regulamento que 
abaixo se transcreve: 

PROJECTO DE REGULAMENTO DE CEDÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO  

 PAVILHÃO DESPORTIVO da ESCOLA E.B. 2 e 3 D.DINIS 

Nota Justificativa 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação pública dos 
serviços do Pavilhão Desportivo da Escola E.B. 2 e3  D.Dinis se torna indispensável a 
fixação das normas do seu funcionamento, cedência e utilização; 

Considerando a necessidade de uniformizar critérios de actuação por parte da 
autarquia; 

Considerando que foram ouvidas, sobre o projecto do presente Regulamento a 
Juventude Desportiva do Lis, a União Desportiva de Leiria, o Clube Académico de Leiria, o 
Núcleo Sportinguista de Leiria, a Associação de Andebol de Leiria, a Associação 
Basquetebol de Leiria, a Associação de Patinagem de Leiria, a Cercilei e a Escola E.B. 2 e3  
D.Dinis; 

Considerando que o projecto do presente regulamento foi objecto de apreciação 
pública; 

Assim, no uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 39º do 
Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de 
Junho, a Assembleia Municipal de Leiria, por deliberação tomada em sua sessão de 
................................................, mediante proposta da Câmara Municipal de Leiria, 
deliberada em sua reunião de ..............................., aprovou o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º 

(Objecto)  

O presente regulamento estabelece normas gerais e as condições de cedência e 
de utilização do Pavilhão Desportivo da Escola E.B. 2 e3  D.Dinis, e tem como normas 
habilitantes as alíneas a) e h) do n.º 1, do artigo 2º, conjugadas com a alínea a) do n.º 3 do 
artigo 51º do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, na redacção dada pela Lei n.º 18/91, 
de 12 de Junho e alínea c) do artigo 11º da Lei n.º 1/87, de 06 de Janeiro. 

Artigo 2º 

(Utilização) 

2. A Câmara Municipal de Leiria é a responsável pela utilização do Pavilhão Desportivo da 
Escola E.B. 2 e3  D.Dinis, adiante designado por pavilhão, de acordo com o protocolo 
celebrado em 23 de Outubro de 1993. 



99.07.21 

CMLeiria/Acta n.º 30 

01148-(36) 

II - ORDEM DE PREFERÊNCIA NA UTILIZAÇÃO 

Artigo 3º 

(Ordem de Prioridades) 

5. Sem prejuízo dos artigos 10º e 14º na gestão do Pavilhão, procurar-se-á servir todos os 
interessados, no sentido de rentabilizar a sua utilização, de acordo com o protocolo 
celebrado em 23 de Outubro de 1993 e com a seguinte ordem de prioridades: 

1.1. HORÁRIO SEMANAL 

Nocturno (19.30 - 22.30 Horas)  

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

c)  Sem instalações desportivas próprias; 

d)  Com instalações desportivas próprias; 

3º Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

4º Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

5º Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

1.2. HORÁRIO DE FIM DE SEMANA 

1º- Actividades desportivas promovidas/apoiadas pela Câmara Municipal; 

2º- Treinos e competições por entidades do Concelho participantes em quadros 
competitivos federados: 

e)  Sem instalações desportivas próprias; 

f)  Com instalações desportivas próprias; 

3º- Outras actividades desportivas promovidas por Clubes, Colectividades e 
outras entidades do Concelho: 

a) Sem instalações desportivas próprias; 

b) Com instalações desportivas próprias; 

4º- Actividades desportivas promovidas por grupos de munícipes do Concelho; 

5º- Actividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores ao 
Concelho; 

III - CEDÊNCIA/LOCAÇÃO DO PAVILHÃO 

Artigo 4º 

(Condições de cedência/Locação do Pavilhão) 

1. O Pavilhão pode ser cedido/arrendado de duas formas: 

a) Com carácter regular, durante um(a) ano lectivo/época desportiva; 

b) Com carácter pontual; 
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6. Os pedidos de cedência/arrendamento do Pavilhão devem ser dirigidos, por escrito, à 
Divisão do  

       Desporto da Câmara Municipal de Leiria, do seguinte modo: 

a) Com carácter regular, até 31 de Agosto de cada ano, salvo situações 
devidamente justificadas; 

b) Com carácter pontual, até 48 horas antes da utilização; 

c) Em ambos os casos, a entidade requerente deve referir a modalidade a 
praticar, período o horário de utilização, número previsto de praticantes e 
nome e contacto telefónico da pessoa responsável pelo grupo/equipa 
utilizadora;  

d) O pedido de utilização pressupõe a aceitação e o cumprimento deste 
regulamento. 

7. Se no caso previsto na alínea a) do número anterior, o utente pretende deixar de utilizar 
o Pavilhão antes da data estabelecida, deverá comunicá-lo por escrito até 48 horas 
antes, sob pena de continuarem a ser devidas as respectivas taxas; 

Artigo 5º 

(Intransmissibilidade das autorizações) 

O pavilhão só pode ser utilizado pelas entidades para tal autorizadas. 

Artigo 6º 

(Prazos de pagamento) 

1. As entidades com utilização regular devem efectuar os pagamentos das taxas de 
utilização mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte ao mês a que se refere o pagamento, 
salvo se tiverem acordado qualquer outra forma de pagamento com a Câmara Municipal. 

2. Caso os pagamentos se efectuem entre o dia 16 e o final do mês seguinte ao mês a que 
se refere o pagamento, ao montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

3. Caso alguma entidade não proceda ao pagamento da taxa de utilização do Pavilhão no 
prazo referido no n.º 1, será emitido um aviso em carta registada com aviso de recepção, 
informando a entidade em falta que caso não proceda ao pagamento até final do mês 
seguinte ao mês da utilização, será cancelada a partir do dia 1 do mês posterior à 
autorização de utilização do Pavilhão e que por cada mês de atraso no pagamento, ao 
montante em dívida será acrescida uma multa de 5%. 

4. As reservas para utilização pontual implicam o imediato pagamento das taxas 
correspondentes, ainda que não se concretize a utilização, salvo se o utente comunicar o 
facto com, pelo menos 24 horas de antecedência, e desde que se verifiquem motivos 
ponderosos como tal aceites pela entidade gestora. 

Artigo 7º 

(Caução)  

1. As entidades utilizadoras com carácter pontual, obrigam-se ao pagamento prévio à 
utilização do Pavilhão, de uma caução no montante de 10.000$00 (dez mil escudos); 

2. A caução referida no número anterior tem por finalidade a cobertura de danos causados 
pelas entidades utilizadoras. 
3.  A caução é libertada logo que cesse a actividade que lhe deu origem. 

8. O montante da caução pode ser actualizado sempre que este regulamento for revisto. 
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Artigo 8º 

(Policiamento e autorizações) 

As entidades que utilizam a instalação, são responsáveis pelo seu policiamento durante a 
realização de eventos que o determinam, assim como pela obtenção de licenças ou 
autorizações necessárias à realização de determinadas iniciativas. 

IV - CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO  

Artigo 9º 

(Autorização de utilização do Pavilhão) 

A autorização de utilização do Pavilhão é comunicada por escrito aos interessados, com a 
indicação das condições previamente acordadas, só podendo ser revogada quando motivos 
ponderosos, imputáveis ao utente ou à Câmara Municipal, assim o justifiquem. 

Artigo 10º 

(Requisição do Pavilhão)  

1. A título excepcional, para o exercício de actividades que não possam, sem grave prejuízo, 
ter lugar noutra ocasião, a Câmara Municipal pode requisitar o Pavilhão, ainda que com 
prejuízo dos utentes. 

2. No caso previsto no número anterior, o utente prejudicado deve ser, sempre que possível, 
compensado com novo tempo de utilização ou, em alternativa, ser-lhe restituída a verba 
entretanto despendida. 

Artigo 11º 

(Cancelamento de autorização de utilização do Pavil hão) 

A autorização de utilização do Pavilhão será cancelada quando se verifiquem as seguintes 
situações: 

a) Não pagamento das taxas de utilização no prazo previsto; 

b) Danos produzidos no Pavilhão ou em quaisquer equipamentos ou materiais 
nele integrado, provocados por deficiente utilização, enquanto não forem 
financeiramente cobertos pela entidade /grupo de utentes responsável; 

c) Utilização para fins diversos daqueles para que foi concedida autorização; 

d) Utilização por entidades ou utentes estranhos aos que foram autorizados; 

e) Não cumprimento do regulamento; 

Artigo 12º 

(Utilização simultânea do Pavilhão)  

Desde que as características e condições técnicas do Pavilhão o permitam e daí não resulte 
prejuízo para qualquer dos utentes, pode ser autorizada a utilização simultânea por vários 
utentes. 

Artigo 13º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos do Pav ilhão) 

Não é permitida a utilização dos materiais e dos equipamentos com fins distintos aos que 
estão destinados. 
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Artigo 14º 

(Utilização do Pavilhão para fins não desportivos)  

A utilização do Pavilhão para fins não desportivos carece de autorização da Escola E.B. 2 e 
3 D.Dinis e da Câmara Municipal, devendo a entidade requerente utilizar a instalação de 
acordo com as condições definidas por estas, sem prejuízo do disposto no Artigo 11º. 

V - UTENTES 

Artigo 15º 

(Utilização do Pavilhão pelos utentes) 

Não é permitida a entrada ou permanência dos utentes nos recintos desportivos com 
objectos estranhos e inadequados à prática desportiva, que possam deteriorar o piso e/ou 
os materiais e os equipamentos lá existentes. 

Artigo 16º 

(Responsabilidade dos utentes) 

1. Os utentes/entidades autorizados a utilizar o Pavilhão, ficam integral e solidariamente 
responsabilizados pelos danos causados no mesmo, durante o período de utilização ou 
deste decorrente. 

2. Compete ao responsável pelo grupo/equipa de utilizadores, autorizar ou não a 
permanência de assistência às suas actividades. 

Artigo 17º 

(Reserva de admissão e de utilização do Pavilhão) 

À Câmara Municipal reserva-se o direito de não autorizar a permanência nas instalações, de 
utentes que desrespeitem as normas de utilização constantes deste regulamento e que 
perturbem o normal desenrolar das actividades e dos serviços administrativos. 

Artigo 18º 

(Utilização dos materiais e dos equipamentos pelos utentes)  

1. Só têm acesso às arrecadações dos materiais e dos equipamentos os funcionários e o(s) 
responsável(s) pela utilização. 
2. Os responsáveis pela utilização devem auxiliar os funcionários no transporte e na 
montagem e desmontagem dos materiais e dos equipamentos requisitados. 

3. Os responsáveis pela utilização não devem permitir o arrastamento dos materiais e dos 
equipamentos no solo, de forma a evitar estragos no piso e nos próprios materiais e 
equipamentos. 

Artigo 19º 

(Segurança dos utentes) 

A segurança dos utentes é da responsabilidade das entidades utilizadoras. 

Artigo 20º 

(Proibição de fumar e de consumir bebidas alcoólica s) 

É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas em todo o pavilhão. 



99.07.21 

CMLeiria/Acta n.º 30 

01152-(40) 

VI - TAXAS 

Artigo 21º 

(Recibos e montantes das taxas) 

1. Será passado um recibo pelas taxas cobradas pela utilização do Pavilhão. 

2. O montante das taxas a cobrar consta do anexo I  a este regulamento. 

4. As taxas incluem o valor devido pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado - 
I.V.A. 

Artigo 22º 

(Benefícios financeiros pela utilização do Pavilhão ) 

3. Quando da utilização advier ao requisitante benefícios financeiros, nomeadamente por 
acções de cobrança de bilhetes, de venda de serviços, de publicidade ou de transmissão 
televisiva de determinado evento, será cobrada uma taxa adicional, a acordar entre as 
partes. 

4. Quando se verificarem filmagens de competições com carácter comercial, será também 
cobrada uma taxa adicional, igualmente a acordar entre as partes. 

VII - CONTRA - ORDENAÇÕES 

Artigo 23º 

(Contra - ordenações) 

As contra - ordenações a aplicar são as enunciadas nos artigos 15º, 16º, 17º e 18º do 
Decreto-Lei n.º 270/89, de 18 de Agosto, que constam do anexo II a este regulamento. 

VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

Artigo 24º 

(Competência da Câmara Municipal) 

Compete à Câmara Municipal zelar pela observância deste regulamento.  

Artigo 25º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal, depois de 
ouvido o órgão de gestão da Escola E.B. 2 e 3 D.Dinis, sempre que se considere 
necessário. 

Artigo 26º 

(Entrada em vigor) 

3. Este regulamento entra em vigor quinze dias após a data da sua publicação no Diário da 
República e será obrigatoriamente objecto de avaliação por todas as partes implicadas, 
e de eventual alteração, um ano após essa data. 

4. Para efeitos de entrada em vigor de novos regulamentos, considerar-se-á 
sempre o início do ano lectivo e/ou época desportiva do ano respectivo. 
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ANEXOS 

Anexo I 

(Taxas de utilização do Pavilhão) 

1. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria : 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 1.200 $00 1.500 $00* 

Metade do Pavilhão 900$00  

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

b) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes entidades com 
sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos(inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

c) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

d) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 2.000 $00 2.000 $00* 

Metade do Pavilhão 1.500 $00  
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 

22º deste regulamento. 
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2. TAXA DE UTILIZAÇÃO POR HORA E MEIA 

a) Para entidades com sede no Concelho de Leiria : 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 1.800 $00 2.250 $00* 

Metade do Pavilhão 1.350$00  

• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 
22º deste regulamento. 

b) Beneficiam de um desconto de 50% sobre as taxas fixadas as seguintes entidades com 
sede no Concelho de Leiria: 

- Escolas Públicas  

- Equipas / Grupos constituídos maioritariamente por crianças ou jovens 
com idade até 16 anos(inclusive); 

- PSP, GNR, RAL; 

c) Têm uma utilização gratuita do Pavilhão as seguintes entidades: 
- Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Leiria; 

- Clubes / Colectividades, para as suas actividades de carácter 
federado (treinos e competições por si organizadas ou em que 
participem); 

-      Instituições de Solidariedade Social; 

-      Equipas/Grupos de Deficientes; 

- Serviços Sociais e/ou Culturais dos Trabalhadores do Município de 
Leiria; 

- Todas as que a Câmara Municipal decidir apoiar por deliberação 
camarária; 

d) Para entidades exteriores ao Concelho de Leiria: 

 Treinos  Competições 
desportivas  

Pavilhão todo 3.000 $00 3.000 $00* 

Metade do Pavilhão 2.250 $00  
• A este valor pode ser acrescida uma taxa adicional de acordo com o previsto no artigo 

22º deste regulamento. 

Anexo II 

(Artigos 15º, 16º, 17º e 18º do Decreto – Lei n.º 2 70/89, de 18 de Agosto) 

Artigo 15º - Constitui Contra-ordenação para os efeitos do disposto no presente diploma: 

a) a introdução, venda e consumo de bebidas alcoólicas nos recintos 
desportivos, bem como dentro dos limites do complexo desportivo a 
estabelecer nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 10º deste diploma; 

b) a introdução e venda nos recintos desportivos de bebidas ou outros 
produtos contidos em recipientes que não sejam feitos de material leve e 
não contundente; 
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c) a introdução, venda e aluguer ou distribuição nos recintos desportivos de 
almofadas que não sejam feitas de material leve e não contundente; 

d) o arremesso dentro de qualquer recinto desportivo de almofadas ou de 
objectos contundentes, ainda que de tal facto não resulte ferimento ou 
contusão para qualquer pessoa; 

e) a simples entrada de qualquer pessoa na área de competição durante o 
decurso de um encontro desportivo sem prévia autorização do árbitro ou do 
juiz da partida; 

f) a utilização nos recintos desportivos de buzinas alimentadas por baterias, 
corrente eléctrica ou outras formas de energia, bem como quaisquer 
instrumentos produtores de ruídos instalados de forma fixa, com excepção 
da instalação sonora do clube desportivo; 

g) a introdução e utilização de buzinas de ar ou outros utensílios estridentes 
em recintos desportivos cobertos; 

h) a introdução ou utilização de material produtor de fogo-de-artíficio ou 
objectos similares; 

Artigo 16º - 1 – Às contra-ordenações previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo anterior 
correspondem coimas de 5.000$00 a 15.000$00, quando praticadas por espectadores, e de 
25.000$00 a 100.000$00, quando praticadas por proprietários ou concessionários. 

2- Às contra-ordenações previstas nas alíneas d), e), f), g) e h) correspondem coimas de 
10.000$00 a 50.000$00. 

3- Aos dirigentes dos Clubes que, por qualquer forma, praticarem ou incitarem à prática de 
distúrbios de qualquer natureza, quando tal não constituir ilícito criminal, é aplicável a coima 
de 100.000$00 a 200.000$00, sem prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

4- Aos jogadores, treinadores, médicos, massagistas ou quaisquer empregados dos Clubes 
desportivos que assumirem os comportamentos referidos no número anterior, quando estes 
não constituírem ilícitos criminais, são aplicáveis coimas de 50.000$00 a 100.000$00, sem 
prejuízo das sanções disciplinares a que houver lugar. 

5- Qualquer indivíduo a que seja aplicada coima por infracção prevista no presente diploma 
poderá ser sujeito a inibição de entrada em recintos desportivos pelo período máximo de 
dois anos. 

Artigo 17º - 1 – O produto das coimas previstas no artigo anterior acresce às verbas afectas, 
nos termos da lei, ao Ministério da Administração Interna para suporte de encargos com o 
policiamento dos espectáculos desportivos e da formação especializada dos elementos das 
forças de segurança na prevenção e controlo das manifestações de violência associada ao 
desporto. 

2- O processamento das contra-ordenações e aplicação das correspondentes sanções 
previstas no presente diploma estão sujeitas ao regime geral do Decreto-Lei n.º 433/82, de 
27 de Outubro. 

3- A instrução dos processos por contra-ordenação cabe à autoridade policial que levantar o 
auto, competindo a aplicação das coimas ao Director-Geral dos Desportos e, nas Regiões 
Autónomas, à entidade regional competente. 

Artigo 18º - O disposto no presente diploma aplica-se a todas as provas desportivas que se 
realizarem em recintos desportivos.” 



99.07.21 

CMLeiria/Acta n.º 30 

01156-(44) 

A Câmara delibera, por unanimidade, propor à Assemb leia Municipal a 
aprovação do Regulamento supra, nos termos da alíne a a) do n.º 3 do artigo 51º e da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º  100/84, de 29 de Março, na redacção 
dada pela Lei n.º 18/91, de 12 de Junho. 

** 

PONTO NÚMERO DOZE 

RECTIFICAÇÕES 
RECTIFICAÇÃO - SUBSÍDIOS 
N.º1898/99 A Acta da reunião de Câmara, de 16 de Dezembro de 1998, torna-se necessário 
proceder-se a algumas alterações à deliberação, 

Assim: 

No assunto em epígrafe, (página .3765-(30), deliberação N.º 0210/12, onde se lê , “Rancho 
Folclórico Típico da Boavista ” deverá ler-se , ”Grupo Desportivo e Recreativo da 
Boavista” . 

A Câmara delibera, por unanimidade,  aprovar a rect ificação acima referida. 

** 

RECTIFICAÇÃO - SUBSÍDIOS 
N.º1899/99 A Acta da reunião de Câmara, de 02 de Junho de 1999, torna-se necessário 
proceder-se a algumas alterações à deliberação, 

Assim: 

No assunto em epígrafe, (página .0821-(52), deliberação N.º 1480/99, onde se lê , “Rancho 
Folclórico Típico da Boavista ” deverá ler-se , ”Grupo Desportivo e Recreativo da 
Boavista” . 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a recti ficação acima referida. 

** 

FESTAS DA CIDADE/PAGAMENTOS 
N.º1900/99 Na sequência dos Orçamentos aprovados na  reunião de 28-04-99 a Câmara 
delibera, por unanimidade, proceder aos pagamentos às entidades abaixo 
descriminados pela sua participação nas Festas da C idade 1999. 

Clube de Basquetebol de Leiria  
(V Gimnolis Gala/99 (II Festa Gímnica de Leiria) 30 0.000$00 

Clube Escola Ténis de Leiria 
(13.º Torneio Festas da Cidade) 400.000$00 

Cercilei 
(XV Sarau de Actividades Corporais) 500.000$00 

Associação de Atletismo de Leiria 
(2.º Meeting Cidade de Leiria 350.000$00 

Associação de Patinagem de Leiria 
 (Campeonato Regional de Estrada de Corridas em Pat ins 250.000$00 
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Grupo Desportivo Lispesca 
(Prova Cidade de Leiria) 100.000$00 

Associação de Andebol de Leiria 
(Torneio Inter Selecções) 400.000$00 

Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria 
Kartódromo de Leiria-Milagres 
(Troféu Leiria - Elf) 200.000$00 

Associação Desportiva Cultural e Recreativa do Bair ro dos Anjos 150.000$00 

Casa do Benfica de Leiria 
(1.ª Meia Maratona (Org. C.M.L.) 1.300.000$00 

Ateneu Desportivo de Leiria 
(VI Festival de Ginástica) 300.000$00 

Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria 
Kartódromo de Leiria - Milagres 
(troféu Leiria - Elf) 200.000$00 

** 

REGULAMENTO E CONTRATO - PROMESSA DA ZONA INDUSTRIA L DE COVA DAS 
FAIAS 
N.º1901/99Pelo Senhor Vereador ENG. PEDRO FARIA foi presente o regulamento e 
contrato de promessa da Zona Industrial de Cova das Faias que abaixo se transcrevem: 

 
ZONA INDUSTRIAL DA COVA DAS FAIAS 

REGULAMENTO 

ARTº 1º 

DESTINO 

A Zona Industrial da Cova das Faias definida no loteamento anexo, destina-se a Instalação 
de unidades industriais. 
Poderão também ser instalados armazéns e pequenas oficinas que pelas suas 
características justifiquem a sua localização preferencial  fora das áreas urbanas. 
De acordo com a memória descritiva da ZICOFA estão previstas áreas destinadas a 
Equipamentos e Serviços. 

ART.º 2º 

CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS 

Empresas Nacionais ou estrangeiras devidamente licenciadas e que obedeçam a todos os 
requisitos exigidos pela legislação em vigor, nomeadamente ao controlo de poluição sonora, 
líquida, gasosa ou resíduos sólidos. 
É proibida a instalação nesta Zona Industrial de indústrias consideradas poluentes ou como 
sendo tóxicas ou perigosas de acordo com a respectiva legislação. 
As indústrias que produzem efluentes no processo de fabrico têm que apresentar estudos 
do seu pré-tratamento, para apreciação aquando da apresentação de candidatura. 
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ART.º 3º 

CARACTERIZAÇÃO DE LOTES 

1 – Os lotes, de acordo com a divisão estabelecida no projecto de loteamento anexo a este 
regulamento, destinam-se às actividades definidas no Art.º 1º. 

2 – Dentro do perímetro da Zona Industrial, assim como na zona de protecção são proibidas 
construções destinadas à habitação com excepção das existentes. 

3 – Todas as unidades deverão dispor, dentro da área do respectivo lote, de locais para a 
carga e descarga de mercadorias, não se permitindo essa operação na via pública. 

4 – A execução dos ramais de ligação às redes de infra-estruturas será da responsabilidade 
dos proprietários dos lotes, devendo para o efeito contactar-se directamente as entidades 
competentes. 

ART.º 4º 

CANDIDATURAS 

1 – O processo de candidatura deverá ser apresentado à C.M.L., devidamente instruído de 
acordo com o formulário a fornecer pela C.M.L., e obedecer aos nº2 e 3 . 

2 – Declaração de conhecimento do presente regulamento e aceitação das condições 
estabelecidas. 

3 – As candidaturas deverão ser presentes até ao início da hasta pública, reservando-se o 
direito à C.M.L. de recusar aqueles que não satisfizerem os requisitos do presente 
regulamento. 

4 – No caso de anulação de venda a C.M.L. e a J.F.M. não se obrigam ao pagamento de 
qualquer indemnização ao comprador. 

ARTº 5º 

VENDA, PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 – A venda dos lotes será feita em hasta pública a qual deverá ser previamente anunciada 
em Edital da C.M.L. e em anúncios públicos em jornais regionais e dois de caracter 
nacional, tendo os residentes ou empresários e empresas instalados na área da Freguesia 
de Marrazes direito de preferência, em igualdade de circunstâncias, na aquisição dos lotes.   

2 – O preço de venda é o que se vier a formar por licitação, acima do preço base definido 
pela C.M.L. . 

3 – O pagamento deverá ser feito da seguinte forma: 

• 5% a título de sinal, no acto da licitação, com a adjudicação. 
• 45% do valor da venda na data da assinatura do contrato de compra e venda, o qual 

deverá ocorrer logo que a C.M.L. o determine, em data que deverá ser comunicada ao 
comprador com pré-aviso mínimo de 10 dias. 

• 50% no acto de assinatura da escritura de compra e venda, que será realizada, por 
iniciativa da C.M.L. a partir do momento em que o lote seja disponibilizado. 

ARTº 6º 

PRAZOS DE EXECUÇÃO E PENALIZAÇÕES 

1 –  

a) Após a assinatura da escritura deverá ser apresentado no prazo de um ano o projecto 
devidamente instruído e documento comprovativo de entrega do projecto na (DRCCRC). 
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b) O início de construção da unidade deverá ter lugar até um ano após a aprovação do 
processo pelas entidades competentes. 

c)   A obra deverá ser presente à vistoria até dois anos após o início da construção. 

2 – O não cumprimento do estabelecido na alínea a) do número anterior implica o 
pagamento de uma indemnização de 5% do valor da venda do lote por cada período de 
fracção de 30 dias, e por um prazo máximo de 6 meses. 

3 – O não cumprimento do estabelecido na alínea b) do número 1 implica o pagamento de 
uma indemnização de 10% do valor da venda do lote por cada período ou fracção de 90 
dias, até ao máximo de um ano. 

4 – O não cumprimento do estabelecido no Nº1, até 3 anos, implica perda de propriedade do 
lote sem direito a qualquer indemnização seja a que titulo for, e o lote reverterá para a Junta 
de Freguesia de Marrazes. 

 

5 – As indemnizações a que se referem os números anteriores vencer-se-ão e deverão ser 
pagas mensalmente, sendo o seu valor acrescido de 50% no caso de não pagamento 
pontual. 

ARTº 7º 

1 – Até que todos os lotes sejam vendidos, os negócios jurídicos de transmissão de 
propriedade de lotes e benfeitorias neles existentes, só serão permitidos desde que 
devidamente autorizados, caso a caso, pela C.M.L e J.F.M. . 

2 – Depois de todos os lotes vendidos, a transmissão de propriedade  carece de mero 
conhecimento prévio da C.M.L e da J.F. M. . 

3 – Em qualquer dos casos a C.M.L e a J.F.M. gozarão de direito de preferência na 
transação. 

4 – A alienação a favor de terceiros obriga o comprador ao total cumprimento do presente 
regulamento.  

ARTº 8º 

ZONAMENTO 

Para efeitos do presente regulamento, o loteamento é constituído pelas seguintes zonas, 
delimitadas na Planta de Zonamento: 
A – Zonas Verdes 

B – Zona de equipamento e / ou serviços 

C – Zona de lotes industriais 

D – Zona de espaços públicos 

ZONAS VERDES 

ARTº. 9º 

CONDIÇÕES GERAIS 

1 – Não é permitida uma taxa de impermeabilização do solo superior a 10% . 

2 – É interdita a execução de quaisquer construções particulares. 
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3 – Não é permitido destinarem-se estas zonas, quer parcialmente quer na sua totalidade, a 
usos e funções diferentes das previstas no presente regulamento, nem estabelecerem-se 
novos usos ou funções que de alguma forma comprometam aqueles. 

4 – É interdito o derrube ou destruição de vegetação autóctone existente nestas zonas. 

5 – Qualquer equipamento de utilidade pública a instalar só o poderá ser se acordado entre 
a J.F.M., C.M.L e CCRC. 

6 – Não é permitido qualquer acção que comprometa a estabilidade biofísica, a qualidade 
dos solos ou das águas superficiais e subterrâneas. 

ARTº 10º 

USOS E FUNÇÕES 

1 – Faixa envolvente do loteamento industrial localizada a sul, sudeste e norte. Deverá 
desempenhar, dominantemente, funções de protecção biofísica, enquadramento e inserção 
paisagística. Deverá constituir igualmente, protecção e amortecimento de efeitos de poluição 
atmosférica e sonora. 

2 – Zona verde localizada a  norte / noroeste que engloba linha de água e zona 
depressionária envolvente. Deverá desempenhar funções de protecção biofísica e, garantir 
a livre circulação das águas e promover o continum naturale. Poderá suportar usos 
extensivos de recreio e lazer, que não impliquem alterações à topografia. 

3 – Zona verde de encosta localizada no “centro” do loteamento englobando as áreas com 
declives superiores a 25%. Deverá desempenhar funções de protecção biofísica, 
salvaguardando principalmente a estabilidade dos solos. Poderá suportar usos extensivos 
de recreio e lazer que não impliquem alterações à topografia. 

4 – Faixa arborizada nos arruamentos. Deverá desempenhar funções de continum naturale 
e amenização climática a edifícios, estacionamentos e passeios. 

ZONA DE EQUIPAMENTO E / OU SERVIÇOS 

ARTº 11º 

DESTINO 

As áreas de equipamento e / ou serviços, são constituída por quatro parcelas: 

1 – Parcela A e B destinada a equipamento e / ou serviços diversos, compatíveis e de apoio 
ao loteamento industrial. 

2 – Parcela C destinada  preferencialmente a restauração podendo conter outros 
equipamentos e / ou serviços, compatíveis e de apoio ao loteamento industrial. 

3 – Parcela D destinada à instalação de reservatórios de abastecimento de água e à área de 
enquadramento paisagístico respectivo. 

ZONA DE LOTES INDUSTRIAIS  

ARTº 12º 

CONSTITUÍÇÃO  

1 – A zona de lotes industriais é constituída pelas áreas destinadas à instalação  das 
unidades  referidas no Art.º 1º. 

2 – Será permitida a junção de dois ou mais lotes, ficando a construção condicionada ao 
estabelecido no Art.º. 13º. 
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ARTº 13º 

OCUPAÇÃO DOS LOTES 

A ocupação dos lotes com construção e áreas cobertas, far-se-á de acordo com as 
seguintes regras: 

1 – A área de implantação máxima será a constante no quadro de síntese, nunca 
ultrapassado 50% da área do lote. 

2 – Os afastamentos mínimos das construções aos limites dos lotes são os estabelecidos na 
planta de trabalho, salvo serviços de portaria. 

3 – O número máximo de pisos acima da cota de soleira é 2, podendo admitir-se a 
introdução de caves para estacionamento e arrumos quando a topografia do terreno o 
permitir. 

4 – As áreas de construção máximas serão  as constantes no quadro de síntese. 

5 – A cércea  máxima será de 7m, com excepção de instalações técnicas devidamente 
justificadas. 

6 – O volume de construção máximo acima do solo será o constante no quadro de 
síntese, com excepção de instalações técnicas devidamente justificadas. 

7 – A cota de implantação do piso térreo das construções é a constante na planta de 
síntese, admitindo-se uma variação de 0,50m. 

8 – Dentro de cada lote deverá existir uma área mínima de estacionamento equivalente a 1 
lugar por cada 200 m2 de área bruta de construção.  

Quando a área de construção  for superior  a 1000 m2 a área de estacionamento 
obrigatório é equivalente a 1 lugar por cada 100 m2 de área bruta de construção. 

9 – A impermeabilização dos logradouros não poderá exceder 85% da área do lote.  

10 – Não é permitida a instalação de espécies como acácia spp, eucaliptus spp, populus spp 
e ailanthus spp, a menos de 30 m de infra-estruturas, edifícios e muros. 

11 – No caso da junção de lotes as áreas de implantação e construção máximas não podem 
exceder o somatório das áreas previstas para cada lote.   

ZONA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

ARTº 14º 

CONSTITUIÇÃO 

A zona de espaços públicos é constituída  pela rede viária, estacionamentos, passeios, 
variante Norte e nó de acesso à auto-estrada. 

ARTº 15º 

CARACTERÍSTICAS DA REDE VIÁRIA E ESTACIONAMENTO 

A rede viária a executar terá as características indicadas no projecto e ficará dimensionada 
para permitir o transito a viaturas pesadas e o respectivo estacionamento. 
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ARTº 16º 

CARACTERÍSTICAS DOS PASSEIOS 

Os passeios a executar terão as características indicadas no projecto e foram 
dimensionados de modo a permitir a colocação de caldeiras para a plantação de árvores, 
sem prejudicar a circulação de peões. 

INFRA-ESTRUTURAS E CONTROLO AMBIENTAL 

ARTº 17º 

REDES E INFRA-ESTRUTURAS 

São da responsabilidade da C.M.L. a execução e manutenção das infra-estruturas 
urbanísticas da Zona Industrial, nomeadamente no que se refere a arruamentos, espaços 
públicos, zonas verdes, redes de abastecimento de água, energia eléctrica, redes 
telefónicas, redes de drenagem de esgotos e águas pluviais. 

ARTº 18º 

TRATAMENTO DE ESGOTOS E EFLUENTES 

1 – É da responsabilidade das unidades a instalar na zona, o tratamento e controlo de todos 
os resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, bem como a eliminação de cheiro, ruídos e outras 
formas de degradação ambiental. 

2 – O disposto no número anterior abrange os efluentes líquidos, que só poderão ser 
lançados na rede geral após o conveniente tratamento. 

3 – A C.M.L. poderá impor , ouvida a DR. Do Ambiente, outros condicionamentos que 
entender necessários quer á instalação, quer á laboração das unidades, tendo em vista a 
manutenção do equilíbrio ambiental da zona e sua envolvente. 

4 – A licença de ocupação das diversas unidades industriais só será passada após a 
execução dos esgotos e respectivas estações de tratamento. 

ARTº 19º 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

1 – A C.M.L. construirá previamente uma ETAR a qual receberá os efluentes sanitários e 
outros efluentes líquidos dentro dos parâmetros legais. 

2 – A ETAR poderá localizar-se nos lotes 26,27,30,31, sendo desactivada quando a rede de 
esgotos residuais do loteamento vier a ser ligada à rede geral. 

3 – Vigorará  o princípio  do Poluidor – Pagador pelo que será estabelecido um preço para 
recepção e tratamento dos efluentes em função  do nível de poluição. 

ARTº 20º 

ALTERAÇÕES 

A C.M.L. e J.F.M. poderão alterar, da forma que entenderem por conveniente e sempre que 
se justifique, este Regulamento da Zona Industrial da Cova das Faias, bem como o 
loteamento ou quaisquer projectos de infra-estruturas, sem necessidade de consentimento 
dos adquirentes , desde que as alterações não interfiram com os lotes adquiridos.  
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ARTº 21º 

DÚVIDAS DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 

A resolução de quaisquer dúvidas de interpretação e/ou aplicação deste regulamento será 
sempre da competência e responsabilidade da C.M.L. . 

ZICOFA 

CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

Entre: 

1.º JUNTA DE FREGUESIA DE MARRAZES,  Pessoa colectiva n.º 680111552, neste acto 
representada pelo seu Presidente, _______________, como promitente vendedor e primeira 
outorgante, 

2.º  CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA,  pessoa colectiva n.º 680002022, neste acto 
representada por _______________, como segunda outorgante, e 

3.º com sede em ____________ portadora do CIPC n.º ________, neste acto representada 
por, _______________________________como promitente comprador e terceiro 
outorgante, é na presente data celebrado este contrato promessa de compra e venda que se 
rege pelas disposições das cláusulas seguintes: 

1.ª CLÁUSULA 

A primeira outorgante é dona e legítima possuidora da chamada “ Mata dos 
Marrazes “,sita na área da Freguesia dos Marrazes, Concelho de Leiria, descrita na 2ª 
Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 4991/ Marrazes e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo n.º 2600. 

2.ª CLÁUSULA 

Pelo Decreto-Lei n.º 54/91, de 6 de Setembro, foi excluída do regime florestal 
parcial uma parcela do prédio identificado na cláusula anterior, denominada por “ Mata dos 
Pinheiros “, com a área de 54 ha  e destinada à implantação da Zona Industrial da Cova das 
Faias. 

3.ª CLÁUSULA 

Por protocolo celebrado entre a primeira e a segunda outorgantes, em 2 de 
Dezembro de 1996, foram entre ambas acordadas as condições de loteamento e venda dos 
lotes da Zona Industrial da Cova das Faias e estabelecido o respectivo Regulamento que os 
outorgantes se comprometem a cumprir, por conhecerem integralmente o seu conteúdo e o 
aceitarem como parte integrante deste contrato no qual se dá por integralmente reproduzido. 

4.ª CLÁUSULA 

As Primeira e Segunda outorgantes poderão alterar, da forma que entenderem 
por conveniente e sempre que se justifique, o Regulamento da Zona Industrial da Cova das 
Faias, bem como o loteamento ou quaisquer projectos de infra-estruturas, sem necessidade 
de consentimento da terceira outorgante, desde que as alterações não interfiram com o lote 
aqui prometido vender. 

§ 1. Durante a execução das infra-estruturas, é reconhecida à CML a possibilidade de retirar 
terra dos lotes onde se justificar. 
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5.ª CLÁUSULA 

Ficam por conta da Segunda outorgante, entre outras, a execução do loteamento 
e de todas as infra-estruturas pelas quais é totalmente responsável, com exclusão de 
quaisquer outras entidades, sem prejuízo dos direitos que lhe advenham de contratos 
celebrados com terceiros para a execução de tais tarefas. 

6.ª CLÁUSULA 

1. Em hasta pública realizada no dia 17 de Dezembro  de 1997, foi adjudicada à 
terceira outorgante o Lote n.º _____ da Zona Industrial da Cova das Faias, com a área de 
13. m2, pelo preço de Esc. 

2. Como consequência da rectificação do loteamento, a área do Lote n.º____ 
passou a ser de _____ m2. 

7.ª CLÁUSULA 

Pelo presente contrato, e como consequência da adjudicação, referida na 
cláusula anterior, a primeira outorgante promete vender à Terceira, que promete comprar, o 
aludido lote da Zona Industrial da Cova das Faias, com a área de _____ m2, cuja localização 
está definida na planta do loteamento  já publicamente divulgada, pelo preço de Esc. 
________. 

8.ª CLÁUSULA 

De acordo com o estabelecido no n.º 3 do Artigo 5.º do Regulamento, a Terceira 
outorgante pagou já, à segunda outorgante, no dia 17-12-97, a quantia de _________ 
através da Guia de Receita n.º __________ correspondente a 5% do preço acordado. 

9.ª CLÁUSULA 

1. Devido à alteração de loteamento, o preço da venda do lote passa a ser de 
______, a que corresponde o mesmo preço por metro quadrado licitado. 

2. O valor em dívida será pago do seguinte modo: 
a) Com a assinatura deste contrato, e de que aqui se dá quitação, será paga a 

quantia de __________. 
b) Na data da outorga da escritura de compra e venda, que será realizada a partir 

do momento em que o lote seja disponibilizado por iniciativa da Câmara 
Municipal, será pago o remanescente, ou seja a quantia de ______. 

10.ª CLÁUSULA 

O lote ora prometido destina-se à instalação de Industria de Construção de 
Caixas Frigorificas. 
1. Qualquer alteração ao projecto deve ser precedida de comunicação escrita à 
segunda outorgante. 
2. Se as alterações pretendidas pela terceira outorgante contrariarem os Princípios 
Regulamentares, a segunda outorgante notificá-lo-á, no prazo de sessenta dias, para que 
proceda às necessárias correcções . 
3. Caso o terceiro outorgante venha a consumar alterações que contrariem as 
normas do Regulamento, para as quais não foi dado consentimento pela segunda 
outorgante, perde a licença de utilização, logo que notificado, e será interditado o acesso de 
fornecedores ou clientes às suas instalações até que reponha a concordância com o 
Regulamento e obtenha a renovação da licença. 
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4. Noventa dias após a notificação, a segunda outorgante fará verificar se foram 
cumpridas as correcções exigidas para a devida conformidade. Se não foram, o lote e todas 
as benfeitorias entretanto nele feitas revertem para a primeira outorgante, sem que a 
terceira outorgante tenha direito a retenção ou qualquer indemnização  ou compensação, 
perdendo também todas as quantias que já tiverem sido pagas. 

11.ª CLÁUSULA 

O projecto de construção a levar a cabo no lote deverá obedecer ao estabelecido 
no Regulamento. 

12.ª CLÁUSULA 

A terceira outorgante não poderá transmitir a propriedade do Lote  ou unidade 
industrial sem prévio conhecimento, por escrito, das Primeira e Segunda outorgantes, que 
gozarão do direito de preferência. 

13.ª CLÁUSULA 

Em caso de incumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste 
contrato poderá a outra parte exigir da parte faltosa,  a perda ou a restituição em dobro de 
sinal conforme o caso. 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Regul amento e Contrato - 
Promessa supra. 

** 

ILUMINAÇÃO DE NATAL 
N.º1902/99 Pelo Senhor Vereador ENG. PEDRO FARIA foi presente a proposta que abaixo 
se transcreve: 

 “As tradicionais Iluminações de Natal na via pública fazem parte do espirito 
natalício, e preenchem uma parte do imaginário de todos nós, adultos, jovens e muito 
especialmente das crianças. 
 É pois com todo o gosto, e para todos em geral, que a Câmara Municipal se 
empenha em alegrar algumas das ruas da nossa cidade durante esse período. 
 O Natal é também uma oportunidade para trocar prendas, o que se traduz num 
enorme incremento temporal da actividade comercial. 
 Os comerciantes apuram-se particularmente nesta época, procurando 
apresentar as ultimas novidades, fazendo as montras mais bonitas e decoradas, 
contribuindo assim para o fenómeno global do Natal. 
 Procurando participar também neste esforço, e dando resposta a algumas ideias 
surgidas em anos anteriores, a Câmara Municipal de Leiria propõe-se comparticipar até 50% 
dos investimentos que comerciantes, ou grupos de comerciantes, pretendam fazer na Zona 
Urbana em Decorações Natalícias no exterior dos seus estabelecimentos. 
 A Câmara analisará as diversas propostas por forma a assegurar coerência 
entre os diversos projectos que se desenvolvam por rua ou praça.” 

 A Câmara delibera, por unanimidade aprovar a propos ta apresentada. 

** 
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PONTO NÚMERO CATORZE 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CERCILEI E A CÂMARA 
N.º1903/99 Pela Senhora PRESIDENTE, foi presente a minuta do Acordo de Cooperação 
a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria e a CERCILEI – Cooperativa de Ensino e 
Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Leiria que abaixo se transcreve: 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
“O presente acordo de cooperação é celebrado entre a CERCILEI – Cooperativa 

de Ensino e Reabilitação do Cidadão Inadaptado de Leiria, representada pela presidente da 
direcção – Profª. Maria Cristina Junqueiro de matos Veiga Meireles e pela Câmara Municipal 
de Leiria, representada pela sua presidente – Dr.ª Isabel Damasceno Campos. 

1. OBJECTIVOS E AFINS 

O presente acordo tem por finalidade, a criação de um projecto comunitário de 
Intervenção Precose, no concelho de Leiria com a designação “NÓS” . Este projecto apoiará 
crianças dos 0 aos 6 anos / famílias, que apresentam deficiências ou se encontrem em 
situação de risco susceptível de originar atrasos graves no desenvolvimento. 

2. FUNCIONAMENTO 

Pretende-se criar um modelo organizativo integrado e de partilha de 
responsabilidades intersectoriais entre diversos serviços do concelho, tutelados pelos 
Ministérios da Saúde, da Educação, do Trabalho e da Solidariedade Social e a Câmara 
Municipal de Leiria, que se constituirão como uma rede de suporte ás famílias. Serão 
constituídas 2 equipas de intervenção local, uma equipa de coordenação e uma equipa de 
supervisão. 

3. CAPACIDADE 

A capacidade para este projecto é de 60 crianças / famílias. 

4. RECURSOS DISPONIBILIZADOS 

A Câmara Municipal de Leiria compromete-se a afectar ao projecto os seguintes 
recursos, que integrarão as seguintes equipas: 

- Dra. Joaquina Serrão – T. S. Social – Equipas de Coordenação – 10H/mês 

- 1 arquitecto 4H/mês 

Disponibilização de recursos: 

- Cedência de viaturas para a deslocação de técnicos – 2,5H/semana 

- Apoio financeiro para adaptação/melhoramento de habitações de famílias carenciadas. 

- Suspressão de barreiras físicas nos acessos a habitação/equipamentos. 

5. DURAÇÃO 

O presente acordo funcionará pelo período de 1 ano e entrará em vigor a partir 
da data de aprovação do projecto. 

6. CESSAÇÃO 

A cessação do acordo entre os intervenientes poderá ocorrer desde que 
devidamente justificado.” 

A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar o Acord o de Cooperação, a 
celebrar entre a CERCILEI e a Câmara Municipal de L eiria, procedendo a Senhora 
Presidente à assinatura do mesmo em representação d a Câmara. 

** 
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PONTO NÚMERO QUINZE 

VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 
N.º1904/99 Pelo Senhor Vereador DR. PAULO RABAÇA, foi presente a proposta que 
abaixo se transcreve: 

 “No seguimento das anteriores deliberações sobre a 1.ª Etapa da Volta a 
Portugal em Bicicleta 1999, têm sido estabelecidos alguns contactos com a Região de 
Turismo de Leiria/Fátima e as Câmaras vizinhas por onde passa a prova. 
 Os mesmos têm sido no sentido da eventual comparticipação das entidades 
referidas bem como da Câmara Municipal de Leiria sobre o montante solicitado pela 
organização da prova (5.500 cts + IVA), em partes a definir. 
 Como não foi possível até esta data estabelecer os montantes de 
comparticipação de cada uma das entidades, propõe-se que esta Câmara delibere assumir 
a responsabilidade do pagamento da verba em causa, até o seu limite máximo, visto que a 
proposta lhe foi feita directamente, ficando para definir a quantia exacta logo que haja 
informação por parte da Região de Turismo e das outras Câmaras quanto à sua 
comparticipação.” 

 Analisado o assunto, e concordando com a proposta apresentada, delibera, 
por unanimidade comparticipar até 5.500 contos + IV A  à Empresa do Jornal de 
Notícias S.A.. 

** 
CEDÊNCIA DE ESPAÇO – VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 
N.º1905/99 Presentes os Faxes da Rádio Televisão Portuguesa e FUN – Comunicação e 
Eventos solicitando colaboração e apoio da Câmara para a realização de Acções de 
Animação e Promoção RTP na volta a Portugal em Bicicleta 99, no dia 26 de Julho corrente, 
devendo, os carros de exteriores, começar a ser estacionados no dia 24 do corrente mês a 
partir das 10 horas. 

 A Câmara depois de analisar os pedidos de colabora ção e apoio 
solicitados delibera, por unanimidade: 

 1- Autorizar a cedência gratuita da Praça Rodrigue s Lobo para a colocação 
de um “TIR” Camião – palco para a realização das ac ções de animação, incluindo o 
espectáculo “As Lições do Menino Tonecas” (26 de Ju lho à noite). 
 2- Autorizar a cedência gratuita do Parque de Esta cionamento entre o 
Mercado Municipal e o Centro Comercial Maringá para  a instalação do balão de ar 
quente RTP em voo estático. 
 3- Autorizar a RTP a instalar, no parque de estaci onamento entre a 
“Moagem” e o Centro Comercial Maringá, os carros de  exteriores no dia 24 de Julho 
corrente a partir das 10 horas. 
 4- A presente deliberação deverá ser comunicada à P.S.P., Governo Civil de 
Leiria e às entidades beneficiárias desta autorizaç ão. 

** 
Nos termos do Artigo 19º, do Código do Procedimento  Administrativo, 

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

- PROCESSOS DE INQUÉRITO 
- RAMAL DE ÁGUA PARA O CEMITÉRIO DE FONTE COVA, MONTE  

REDONDO 
- PRAIA DO PEDRÓGÃO – REALIZAÇÃO DE TOURADA 
- 11.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE  1999 
- VOTO DE PESAR 
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PROCESSOS DE INQUÉRITO 
N.º1906/99 Presente uma exposição da Divisão Jurídica, informando que no processo de 
inquérito mandado instaurar e destinado ao apuramento dos factos constantes da queixa 
apresentada por Rogério Augusto Rodrigues Lucas, que está a decorrer, não foi possível 
realizar uma diligência de prova (inquirição de testemunha), dado não ter comparecido o Sr. 
António Cordeiro Pereira, não obstante estar devidamente notificado para o acto, conforme 
consta do auto lavrado e constante do processo. 

Tratando-se de diligência de fundamental importância, e com vista a evitar que 
semelhantes situações voltem a repetir-se, solicita que a Câmara delibere ordenar a 
comparência, na Secretaria da Câmara Municipal, nos dias e horas indicados nas 
respectivas notificações, das pessoas designadas pela inquiridora para prestarem 
declarações no processo de inquérito, com a cominação de que a não comparência 
injustificada implica a prática do crime previsto e punido pelo artigo 348.º do Código Penal 
(desobediência a um acto administrativo). 

Mais solicita que a Câmara delibere que, sempre que a inquiridora considere 
necessário, as notificações sejam feitas pelos Serviços de Fiscalização da Câmara 
Municipal ou, quando esta via se revele infrutífera, por um agente da P.S.P. ou da G.N.R.. 

A Câmara tomou conhecimento e tendo em vista uma ma ior celeridade e 
proficuidade dos actos do processo de inquérito em curso, delibera, por 
unanimidade: 

1 – Ordenar a comparência na Secretaria da Câmara M unicipal das pessoas 
designadas pela inquiridora para prestarem declaraç ões no processo de inquérito em 
curso. 

2 - Que, sempre que a inquiridora considere necessá rio, as notificações 
das pessoas designadas para prestarem declarações n este processo de inquérito, 
sejam feitas pelos Serviços de Fiscalização da Câma ra Municipal ou, quando se revele 
infrutífera, por um agente da P.S.P. ou da G.N.R.. 

** 

RAMAL DE ÁGUA PARA O CEMITÉRIO DE FONTE COVA, MONTE  REDONDO 
N.º1907/99 Em resposta ao nosso ofício n.º 4575 de 19 de Abril, os SMAS Leiria informam 
que o valor do orçamento do ramal de água para o local em epígrafe é de 250.312$00. 

 A Câmara face à informação, delibera, por unanimida de, aprovar e pagar o 
orçamento para a instalação do ramal de água para o  cemitério de Fonte Cova, Monte 
Redondo. 

** 

PRAIA DO PEDRÓGÃO – REALIZAÇÃO DE TOURADA 
N.º1908/99 No seguimento da deliberação N.º 1842/99 da Acta n.º 29 de 99-07-14, o Senhor 
Vereador ENG. PEDRO FARIA , propôs que a receita líquida, a existir, com a realização da 
Tourada na Praia do Pedrógão, seja entregue à Liga dos Amigos do Hospital de Leiria e aos 
Bombeiros Voluntários de Leiria. 

 A Câmara delibera, por unanimidade concordar com a entrega da receita 
líquida à Liga dos Amigos do Hospital de Leiria e a os Bombeiros Voluntários de 
Leiria. 

** 
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11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 1999 
N.º1909/99 Presente a 11ª Alteração ao Orçamento para o corrente ano, importando tanto 
as deduções como os reforços em 14.000 contos. 

 A Câmara delibera, por unanimidade, aprovar a prese nte proposta de 
alteração 

 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

VOTO DE PESAR (DA) 
N.º1910/99/99 A Câmara ao tomar conhecimento do fal ecimento do Dr. Joaquim 
Aráujo, delibera, por unanimidade, manifestar e exa rar em acta um voto de profundo 
pesar. 

** 

ENCERRAMENTO DA ACTA 

E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezoito horas e vinte minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Acta que eu, TERESA DE JESUS DA FONSECA CLEMENTE 
MONTEIRO Chefe da Divisão Jurídica mandei escrever e subscrevo. 

Leiria e Secretaria da Câmara Municipal, aos vinte e um dias do mês de Julho do 
ano de mil novecentos e noventa e nove. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, 

___________________________ 

O DIRECTOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

___________________________ 
 
 
 


