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Acta n.º 17/2008 
 

 

Aos vinte dias do mês de Agosto do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre do 

Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes os Senhores 

Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, 

Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves 

dos Santos, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes 

Caleira, a Dona Célia Maria do Arneiro, em substituição do Dr. Raul Miguel Castro, e a 

Dra. Carla Alexandra Ferreira Sebastião, em substituição do Eng.º Carlos Manuel Lopes 

Ferreira Martins, por motivos devidamente justificados. 

Esteve ausente a Senhora Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, por motivo de férias. 

Esteve presente o Arq.º António Veiga Moreira de Figueiredo, Director de 

Departamento de Planeamento e Urbanismo, para prestação de esclarecimentos sobre 

os Termos de Referência do Plano de Pormenor Leiria-Norte. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos o Vice-Presidente deu início à 

reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  
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 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço 
 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que, depois daquele trabalho que se 

fez relativamente às AEC, já estava tudo organizado para o próximo ano lectivo. Mais 

transmitiu que todo aquele trabalho que se realizou desde o final do ano anterior (2007) 

até ao mês de Junho, foi tratado a 100% com os agrupamentos e com os parceiros, 

decorrendo a fase dos concursos para adjudicação da contratação de serviços. Nas 

áreas em que decorreram concursos não houve problemas, não houve reclamações 

nem concursos vagos. 

Em suma, o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que estava tudo 

adjudicado e/ou contratualizado, concluindo com a sua intervenção dizendo que 

entretanto viriam a reunião de Câmara os acordos de colaboração e que se alcançou o 

objectivo de reduzir cerca de 30% os professores contratados, mesmo aumentando o 

número de turmas. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. António Ferreira 
 

I – O Senhor Vereador Dr. António Ferreira disse ter saído na comunicação social que 

os cidadãos de Leiria reclamavam as passadeiras apagadas e as inexistentes. 

Exemplificou o assunto com uma reclamação de um munícipe sobre uma passadeira na 

Rua Primitivo Lopes, na Cruz d’ Areia. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que durante o ano os 

serviços andavam a pintar novas passadeiras e a reforçar a pintura das existentes, 

tendo informado que iria averiguar o que se passava com a passadeira objecto da 

reclamação. 

 

II – O Senhor Vereador Dr. António Ferreira informou ter recebido uma informação 

segundo a qual existiria um certo descuido na recolha do lixo durante o mês de Agosto, 

ao que o Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou ter recebido, também ele, essa 

informação sobre um contentor com monos na freguesia de Azoia. 

A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães informou que se estava a 

preparar em colaboração com os Senhores Presidentes das Juntas, a colocação de 
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uma vedação à volta dos contentores, no sentido de existir um maior controlo na 

deposição. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira voltou a informar que a água na zona da 

Travessa Venceslau de Morais continuava escura, ao que o Senhor Vereador Eng.º 
Fernando Carvalho retorquiu que a água da rede estava em boas condições, pelo que 

tal situação estaria relacionada com as canalizações prediais ou com a existência de 

obras na proximidade. 

 

 Ordem do dia  

 
 

Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 832/01 – Sandra Isabel dos Santos Nunes 
DLB N.º 1030/08 | De SANDRA ISABEL DOS SANTOS NUNES, residente na Rua 

Principal, n.º 906, Quinta do Carrascal, freguesia de Parceiros, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização da alteração de um edifício de habitação unifamiliar e 

muros de vedação, na Rua Principal, Quinta do Carrascal, freguesia de Parceiros.  

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/08/11, com o seguinte teor: 

«Trata-se da análise do projecto de arquitectura referente à alteração de um 

projecto de uma moradia unifamiliar e muros numa parcela destacada, com alvará de 

obras de construção válido até 30/12/2008. 

Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se 

que: 

1.º o projecto agora apresentado indica um caminho no lado Norte, alterando a 

configuração e área da parcela, não estando estes de acordo com os critérios que 

serviram de sustentação do pedido de destaque e aprovação do projecto inicial; 

2.º mais se refere que de acordo com a informação da Comissão de Toponímia e do 

Departamento de Obras Municipais, o caminho indicado em planta não possui 

topónimo, nem se encontra devidamente infraestruturado, não podendo assim o mesmo 

ser considerado arruamento público. 
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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 5 do artigo 24.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/11, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar 

a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de 

indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 57/06 – Construções Francisco 
Henriques e Domingos, Lda. 
DLB N.º 1031/08 | De CONSTRUÇÕES FRANCISCO HENRIQUES E DOMINGOS, 

LDA, com sede social na Rua Florbela Espanca, n.º 90, Touria, freguesia de Pousos, 

referente ao projecto de arquitectura para alteração de um edifício de habitação 

unifamiliar (sem aumento de área), muros de vedação e construção de Telheiro, em 

Lagoeiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/11, constante do 

respectivo processo (folha 654), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar no prazo de seis meses, o seguinte: 

1.1. elementos gráficos rectificados relativamente ao telheiro prevendo parede guarda-

fogo, de modo dar cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei 

n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

1.2. projecto de isolamento térmico; 

1.3. projecto de isolamento acústico; 

1.4. projecto de estabilidade; 

2.º cumprir com os restantes condicionalismos da licença de construção referidos no 

ofício n.º 5965/08, de 2008/06/03. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.3. Processo de obras particulares n.º 609/06 – Joaquim Pereira Brígido 
DLB N.º 1032/08 | De JOAQUIM PEREIRA BRÍGIDO, residente na Rua Fonte do 

Pocinho, n.º 13, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração 

e ampliação de um salão de cabeleireiro, na Rua Fonte do Pocinho, freguesia de Leiria. 

Para o local em causa foi já anteriormente aprovado um projecto de arquitectura 

por deliberação de Câmara de 2005/07/04, sendo o projecto agora apresentado na 

generalidade semelhante ao anterior, havendo apenas um pequeno ajuste no ângulo da 

parede na zona posterior, traduzindo um aumento de área de 3,45m2.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/08, constante do 

respectivo processo (folha 374), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, e tendo em conta o parecer favorável emitido pela Divisão de Habitação e 

Reabilitação Urbana, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde; 

2.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o projecto de 

segurança contra riscos de incêndio. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Autoridade de Saúde (folha 364) e pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (folha 

365). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 288/07 – Madaíl Mendes 
DLB N.º 1033/08 | De MADAÍL MENDES, residente em Quinta de S. Bartolomeu, Lote 4 

- r/c frente, freguesia de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de 

um edifício de habitação unifamiliar (alterações exteriores e de compartimentação 

interior, mantendo-se na generalidade a volumetria e áreas de construção), na Rua D. 

José Alves Correia da Silva, n.º 23, freguesia de Leiria, inserindo-se o local em Área 

Habitacional ou Residencial de Média Densidade definida no Plano Director Municipal e 

zona de protecção à Cadeia Comarcã. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/11, constante do 

respectivo processo (folha 77), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, deliberou por unanimidade 
aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado 

ao seguinte: 
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1.º cumprir com o indicado no parecer da Direcção Geral dos Edifícios Prisionais (do 

qual deverá ser dado conhecimento ao requerente / folhas 70 a 75); 

2.º apresentar planta de implantação com a totalidade da propriedade devidamente 

delimitada, elaborada sobre levantamento aerofotogramétrico à escala 1:1000 e 

correspondendo à descrição da certidão da Conservatória do Registo Predial; 

3.º apresentar os respectivos projectos de especialidades no prazo de seis meses. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 829/07 – Adelino Bento da Fonseca 
DLB N.º 1034/08 | De ADELINO BENTO DA FONSECA, residente na Rua Nova, n.º 

227, Casal do Pilha, freguesia de Milagres, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de um centro de lavagem self-service, instalações industriais de alta 

pressão, montagem e assistência técnica de automóveis, em Lagoeiro, Covinhas, 

freguesia de Marrazes, numa zona definida no Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/11, constante do 

respectivo processo (folhas 106 e 107), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno junto ao limite da faixa de rodagem da via municipal com 

2,5m de largura, por questões de segurança e de visibilidade, face ao solicitado pelo 

Departamento de Obras Municipais e de acordo com o indicado no projecto de 

arquitectura; 

2.º prever o cumprimento do indicado na informação da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

3.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento os projectos de 

especialidades, incluindo: 

3.1.projecto de drenagem de águas pluviais relativo aos espaços a ceder ao domínio 

público bem como as áreas envolventes do edifício, devendo prever-se a construção 

de colector para drenagem das referidas águas pluviais até um meio receptor 

adequado com indicação da respectiva secção de vazão e caudais de ponta do 

empreendimento, de acordo com o disposto no artigo 194.º do Decreto 

Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto; 

4.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia ou 

depósito bancário no valor de €1.000,00 a fim de garantir a reposição de infra-estruturas 

públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de acordo com o 
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estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: «A garantia 

apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da Câmara 

Municipal.»; 

5.º garantir em obra o cumprimento dos artigos 22.º e 47.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 

21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios de extinção de 

incêndios junto à via; 

6.º prever em obra o cumprimento das normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º 

163/06, de 8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

7.º previamente à emissão da autorização de utilização, deverá: 

7.1.efectuar a pavimentação do espaço a ceder ao domínio público, proceder à 

reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser danificadas durante 

a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas pluviais junto à berma, 

devendo os trabalhos ser acompanhados pelos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais; 

7.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação à 

área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou dar conhecimento ao requerente dos pareceres emitidos pela 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (folhas 38 e 39), pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (folha 41), pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 97) e 

pelo Departamento de Obras Municipais (folha 60-verso). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1066/07 – CABOPOL, Indústria de 
Compostos, SA 

DLB N.º 1035/08 | De CABOPOL, INDÚSTRIA DE COMPOSTOS, SA, com sede social 

em S. Jorge, Porto de Mós, referente ao projecto de arquitectura para construção de um 

edifício misto (habitação, comércio, e serviços/escritórios) e piscina, com demolição do 

existente, na Rua Coronel José Pascoal, Caetanos, freguesia de Pousos, numa zona 

definida no Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de 

Baixa Densidade, encontrando-se ainda parte inserida em Zona de Reserva Agrícola e 

Zona Verde. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/08/11, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 
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1.º o projecto apresentado não se enquadra no disposto no Regulamento do Plano 

Director Municipal, uma vez que o mesmo abrange a Reserva Agrícola Nacional (artigo 

12.º) e Zona Verde (artigo 51.º); 

2.º o projecto de arquitectura não prevê o cumprimento do disposto no artigo 1360.º do 

Código Civil, nomeadamente no que se refere ao terraço no lado Poente; 

3.º existem divergências entre os limites da parcela indicada nas plantas de localização 

à escala 1:1000 e 1:5000 e o delimitado na planta de implantação à escala 1:200; 

4.º a planta de implantação não indica as dimensões do terreno, áreas 

impermeabilizadas e respectivo material, os acessos dos veículos e pessoas, devendo 

ainda indicar os limites do piso da cave; 

5.º não prevê o enclausuramento das cozinhas, face ao disposto nos artigos 66.º e 86.º 

do Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

6.º a memória descritiva não é esclarecedora quanto ao cumprimento do disposto no 

artigo 47.º do Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente ao índice de 

construção.  

6.1.mais se refere que não é aplicável a alínea a2) do n.º 3 do artigo 47.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal, uma vez que a Zona Verde não é uma 

servidão administrativa nos termos do mesmo regulamento, não sendo ainda de 

aceitar o espaço abrangido pela RAN como cedência à Câmara Municipal; 

7.º a estimativa de custo e calendarização da obra não fazem referência à demolição 

dos edifícios existentes; 

8.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura não faz referência 

do cumprimento do Regulamento do Plano Director Municipal, do Regulamento Geral 

de Edificações Urbanas, do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, do Decreto-Lei 

n.º 66/95, de 8 de Abril, e do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/11, e face ao 

disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar 

a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta 

de indeferimento da pretensão.  
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Mais deliberou informar a requerente que caso o projecto venha a ser 

reformulado, o mesmo carecerá de parecer favorável emitido pela EDP - Distribuição de 

Energia, SA. 

Deliberou ainda dar conhecimento dos pareceres emitidos pela Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (folha 11) e EP, Estradas de Portugal, SA (folhas 143 e 

144). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 1320/99 – VALCO, Carpintaria Vale Covo, 
Lda. 
DLB N.º 1036/08 | Presente o requerimento apresentado por VALCO, Madeiras e 

Derivados, SA, com sede social na Rua das Indústrias, n.º 53, freguesia de 

Caranguejeira, referente ao pedido de emissão de deliberação expressa do executivo 

Municipal, quanto ao interesse público da ampliação dos estabelecimentos industriais, 

sitos na localidade e freguesia de Caranguejeira, respeitante ao processo em nome de 

VALCO, CARPINTARIA DE VALE COVO, LDA. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e tendo em consideração que se trata 

de uma empresa certificada, com mais de cento e sessenta postos de trabalho, que tem 

sido distinguida com o estatuto de PME – Excelência, ocupando um lugar de destaque 

no sector de madeiras e derivados, com um volume de negócios de exportação de 

cerca de 20% da sua produção, deliberou por unanimidade, para efeitos de 

enquadramento da ampliação das instalações no actual regime jurídico da Reserva 

Ecológica Nacional, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de 

Setembro, nomeadamente nas excepções previstas no ponto 2 do artigo 4.º, e nos 

termos previstos no anexo V, reconhecer o interesse público municipal da ampliação 

dos supra citados estabelecimentos industriais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.2. Análise do processo de licenciamento comercial n.º 7/08 - Ministério da 
Economia e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro 
DLB N.º 1037/08 | De MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO - DIRECÇÃO 

REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO, com sede na Rua Câmara Pestana, n.º 74, 

Coimbra, solicitando parecer acerca da localização do estabelecimento comercial 

Bershka (Portugal), Confecções Sociedade Unipessoal, Lda. (área de venda contínua 

de 649,08m2 e áreas de apoio), referente à instalação do estabelecimento de comércio 

a retalho não alimentar, num edifício cujo licenciamento se encontra a decorrer pelo 

processo n.º 318/06, situado no Largo 5 de Outubro - Loja A, freguesia de Leiria. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/08/11, constante do 

respectivo processo (folha 21), tendo em conta o previsto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei 

n.º 12/04, de 30 de Março, deliberou por unanimidade não aprovar a localização do 

estabelecimento comercial acima referido, dado que; 

1.º não são apresentadas plantas nos termos do disposto no Anexo II da Lei n.º 12/04, 

de 30 de Março, pelo que não é possível avaliar da compatibilização do proposto com o 

constante do referido processo de licenciamento (processo n.º 318/06) e uma vez que o 

mesmo comporta para além de áreas comerciais, áreas habitacionais e de 

estacionamento. 

1.1.mais se refere que as áreas comerciais indicadas no presente pedido de 

licenciamento comercial não são totalmente coincidentes com os valores das áreas 

constantes do pedido de licenciamento acima referido que se encontra a decorrer 

nestes serviços.  

Mais deliberou transmitir a decisão tomada pela Câmara ao Ministério da 

Economia e da Inovação - Direcção Regional da Economia do Centro, informando ainda 

de que o pedido poderá ser revisto no caso de rectificação e apresentação dos 

aspectos acima referidos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 15/06 – 
PANICONGELADOS, Massas Congeladas, Lda. 
DLB N.º 1038/08 | De PANICONGELADOS, MASSAS CONGELADAS, LDA., com sede 

social na localidade de Outeiro dos Cepos, freguesia de Monte Redondo, referente ao 

pedido de licenciamento do projecto para legalização da instalação de um reservatório 

de armazenagem de GPL com 22,2m3, na EN 109, Outeiro dos Cepos, freguesia de 

Monte Redondo, acompanhado de uma informação do Departamento de Operações 

Urbanísticas (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), comunicando 

que a requerente não se pronunciou em fase de audiência prévia quanto ao conteúdo 

da notificação efectuada através do oficio n.º 16424, de 2007/12/28. 
A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que a requerente não se 

pronunciou dentro do prazo estipulado para o efeito quanto ao teor da notificação que 

lhe foi efectuada, e tendo em conta a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/07/03 (Sector de Apoio Técnico aos Licenciamentos 

Especiais), constante do respectivo processo (folha 56), e informações prestadas pelo 

Sector de Fiscalização datadas de 2008/05/16 e 2008/06/06, referindo a existência de 

um reservatório que se pretendia licenciar no presente processo, implantado num outro 

local, deliberou por unanimidade o seguinte: 
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1.º rejeitar o pedido de licenciamento para a instalação de um reservatório de 

armazenagem de GPL no local acima referido, ao abrigo do disposto nos artigos 15.º e 

16.º do Decreto-Lei n.º 124/06, de 28 de Junho; 

2.º notificar a requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do 

Procedimento Administrativo, da intenção da Câmara em notificá-la, para no prazo de 

10 dias, proceder à retirada de todo o equipamento respeitante à instalação de 

armazenagem de GPL, e reposição do local em condições que garantam a segurança 

das pessoas e do ambiente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 
mês de Julho 
DLB N.º 1039/08 | Presente um relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente ao 

serviço efectuado durante o mês de Julho de 2008. 
Secção de Fiscalização 

Actividades do Mês de Julho/2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 66 
Processos Fiscalizados 331 
Mandados de Notificação 7 
Embargos 8 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 26 
Obras em desacordo com a licença 1 
Outras transgressões 8 
 

Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 3 
Processos de contra-ordenação 9 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 

 
1.5. Análise dos seguintes processos de loteamento  
1.5.1. Processo de loteamento n.º 15/83 – LUSODOMUS, Empreendimentos 
Imobiliários, SA 
DLB N.º 1040/08 | De CALSEPOL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. (E 

OUTROS), na qualidade de proprietários das fracções dos lotes 64, 65, 66 e 67, com 

sede social em Vale Grande, lote 11, na localidade de Telheiro, freguesia de Barreira, 

referente à informação prestada pela Secção de Apoio Administrativo à Divisão de 

Loteamentos comunicando que os requerentes não se pronunciaram, em fase de 
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audiência prévia, quanto aos motivos que estiveram na origem da proposta de 

indeferimento tomada em reunião de 2008/04/29. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que os requerentes não 

se pronunciaram, dentro do prazo estipulado para o efeito, quanto ao teor da notificação 

que lhes foi efectuada, deliberou por unanimidade indeferir o projecto de alterações 

referente aos lotes 64, 65, 66 e 67, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, pelos motivos já referidos na deliberação tomada 

em reunião de 2008/04/29, transmitidos através do ofício n.º 4673/08, datado de 

2008/05/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.2. Processo de loteamento n.º 27/90 – José Rodrigues 
DLB N.º 1041/08 | De JOSÉ RODRIGUES, acompanhado de um requerimento de 

Louripafe, Construção Civil, Lda. e Outros, com sede na Rua Outeiro Cagido n.º 45, em 

Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, a solicitar a junção de um aditamento 

ao regulamento do loteamento situado em Rua de Santo António, freguesia de Leiria, 

que consiste em permitir nos arrumos dos pisos -1 e -2, do lote 6, a instalação de áreas 

dependentes do fogo (rés-do-chão direito), lavandarias e instalações sanitárias de 

apoio. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Loteamentos em 25/07/2008, constante do respectivo 

processo (folha 1013), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou 
por unanimidade aprovar a pretensão requerida.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.3. Processo de loteamento n.º 70/95 – EMPOLIS, Empresa de Promoção 
Imobiliária de Leiria, SA 
DLB N.º 1042/08 | De EMPOLIS, EMPRESA DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA DE 

LEIRIA, SA, acompanhado de um requerimento de Leirinegócios – Compra e Venda de 

Propriedades, Lda., com sede na Rua do Paço n.º 8, freguesia de Caranguejeira, a 

solicitar alteração à localização do acesso ao lote 34, do loteamento situado no lugar e 

freguesia de Barreira. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Loteamentos em 25/07/2008, constante do respectivo 

processo (folha 870), e face ao disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar a alteração requerida.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5.4. Processo de loteamento n.º 15/99 – URBINABÃO, Construções, Lda. 
DLB N.º 1043/08 | De URBINABÃO, CONSTRUÇÕES, LDA., com sede na Rua 

Principal, Edifício Fátima, Loja 3, r/c, no lugar e freguesia de Fátima, do concelho de 

Ourém, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção provisória das obras 

de urbanização, do loteamento, situado no lugar de Gândara dos Olivais, da freguesia 

de Marrazes, do concelho de Leiria. 

De acordo com parecer emitido pelo Departamento de Obras Municipais (folhas 

551) faltam executar trabalhos em área exterior ao loteamento (troço de ligação e 

descarga da linha de água), atendendo ao atraso de licenciamento por parte da REFER 

e pelo não fornecimento de materiais, por parte da Câmara Municipal, no âmbito de 

protocolo atempadamente celebrado.   

A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando a informação prestada 

pela Divisão de Loteamentos e o despacho da Senhora Vereadora Eng.ª Isabel 

Gonçalves, datados de 4 e 5 de Agosto de 2008, respectivamente, constantes do 

respectivo processo (folhas 556), deliberou por unanimidade o seguinte:  

1.º  autorizar a recepção provisória das obras de urbanização (rede viária e rede de 

águas e esgotos) e a redução das garantias bancárias n.º 190.43.0010076-7 e n.º 

190.43.010069-2, respectivamente, para 10% do seu valor inicial, que ficarão cativas 

até à recepção definitiva das obras que as mesmas caucionam e comunicar à Caixa 

Económica Montepio Geral a respectiva redução; 

2.º  relativamente aos arranjos exteriores autorizar a recepção provisória / parcial e a 

redução da garantia bancária n.º 190.43.0010075-9, para 80% do seu valor inicial, que 

ficará cativa até à recepção definitiva das obras de urbanização que a mesma cauciona 

e comunicar à Caixa Económica Montepio Geral a sua redução. 

Mais deliberou mandar elaborar o correspondente auto de recepção. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  
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Ponto dois 
  D e p a r t a m e n t o  d e  O b r a s  M u n i c i p a i s  

 
2.1. Proposta de alteração de trânsito na Rua da Paz e na Rua Padre José de 
Sousa e Silva. Informação para implementação de sentido único, na Barreira 
(ENT. 2007/25761) 
DLB N.º 1044/08 | Presente o ofício n.º 384/07, da Freguesia de Barreira, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais, propondo a aprovação da 

alteração da circulação de trânsito nas Ruas da Paz e Padre José de Sousa e Silva, de 

acordo com as seguintes indicações: 

1 – Sentido único de trânsito na Rua da Paz, direcção Rua Padre José de Sousa e Silva 

- Rua da Imaculada Conceição; 

2 – Sentido único de Trânsito na Rua Padre José de Sousa e Silva, direcção Rua do 

Vale Grande - Rua da Paz; 

3 – Manter os actuais dois sentidos nas restantes Ruas envolventes. 

Mais se propõe a implementação da sinalização vertical de acordo com a 

informação e planta em anexo (ANEXO A). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar 

as alterações ao trânsito propostas e acima indicadas. 

Mais deliberou que o Departamento de Equipamento e Oficinas proceda à 

colocação de toda a sinalização necessária, de acordo com mapa e planta em anexo 

(ANEXO A). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Proposta de alteração de trânsito na Rua dos Casais e na Rua da Fonte, em S. 
Romão, freguesia de Pousos. Informação para implementação de sentido único 
(ENT. 2008/3569) 
DLB N.º 1045/08 | Presente o ofício n.º 141/08, da Freguesia de Pousos, acompanhado 

de uma informação do Departamento de Obras Municipais, propondo a aprovação da 

alteração da circulação de trânsito da Rua dos Casais e da Rua da Fonte, em São 

Romão, freguesia de Pousos, de acordo com as seguintes indicações: 

1 – Sentido único de trânsito na Rua dos Casais, direcção Rua da Cooperativa – Rua da 

Fonte; 

2 – Sentido único de trânsito na Rua da Fonte, entre o entroncamento da Rua dos 

Morais e o entroncamento da Rua Florentino Pedro Lopes. 

3 – Manter os actuais dois sentidos nas restantes Ruas envolventes. 

Mais se propõe a implementação da sinalização vertical de acordo com a 

informação e planta em anexo (ANEXO B). 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar 

as alterações ao trânsito propostas e acima indicadas. 

Mais deliberou que o Departamento de Equipamento e Oficinas proceda à 

colocação de toda a sinalização necessária, de acordo com mapa e planta em anexo 

(ANEXO B). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.3. Proposta de alteração de trânsito na Rua do Martingil, em Marrazes. 
Informação para implementação de sentido único (ENT. 2008/12875) 
DLB N.º 1046/08 | Presente o ofício n.º 506/08, da Freguesia de Marrazes, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais, propondo a 

aprovação da alteração da circulação de trânsito da Rua do Martingil, freguesia de 

Marrazes, de acordo com as seguintes indicações: 

1 – Sentido único de trânsito na Rua do Martingil, no troço compreendido entre a 

Travessa que estabelece a ligação à Rua da Cerveira e a Rua Professores da Portela, 

direcção Rua do Martingil – Rua Professores da Portela; 

2 – Manter os actuais 2 sentidos de trânsito na parte restante da Rua do Martingil. 

3 – Sentido único de trânsito na Rua da Cerveira, no troço compreendido entre a Rua 

Professores da Portela e a Travessa da Cerveira, direcção Rua Professores da Portela 

– Travessa da Cerveira; 

4 – Manter os actuais 2 sentidos de trânsito na parte restante da Rua da Cerveira. 

Mais se propõe a implementação da sinalização vertical de acordo com a 

informação e planta em anexo (ANEXO C). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar 

as alterações ao trânsito propostas e acima indicadas. 

Mais deliberou que o Departamento de Equipamento e Oficinas proceda à 

colocação de toda a sinalização necessária, de acordo com mapa e planta em anexo 

(ANEXO C). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto três 
 D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 
3.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 

DLB N.º 1047/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra apensa 

à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO D). 
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A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, no período de 5 a 22 de Agosto de 2008, 

correspondente às Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 7113, 7115, 7128 a 7133, 7160, 

7218, 7246 a 7248, 7250, 7277, 7278, 7301 a 7313, 7316, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs:172 a 176, 178, 182, 184, 186, 188 a 190, 4075, 4186, 4247, 4383, 4417, 

4502 a 4504, 5839, 5895, 6042, 6057, 6078, 6081, 6083, 6088, 6091, 6207, 6209, 6258, 

6811, 6839, 6887, 6893 a 6905, 6916, 6920, 6926, 6930 a 6932, 6935 a 6939, 6942 a 

6949, 6951 a 6970, 6972 a 6977, 6979, 6980, 6998 a 7001, 7014 a 7016, 7018, 7032, 

7043, 7049 a 7056, 7058, 7062, 7065, 7068, 7086 a 7089, 7092, 7097, 7100 a 7102, 

7109 a 7112, 7114, 7117, 7119, 7120, 7122, 7126, 7127, 7140 a 7159, 7161 a 7164, 

7171 a 7173, 7192, 7198 a 7203, 7222 a 7239, 7241 a 7245, 7251 a 7254, 7257, 7276, 

7283 a 7286, 7288 a 7293, 7295, 7296, 7332, 7403 e às Ordens de Pagamento de 

Tesouraria n.ºs: 435, 437 a 490 no valor total de €1.585.142,38. 

 

3.1.2. Pedido de desistência da aquisição do Lote 9 da Zona Industrial da Cova 
das Faias, pela Leiritrónica – Comércio de Material Electrónico, Lda. 
DLB N.º 1048/08 | Presente uma comunicação da Leiritrónica, Comércio de Material 

Electrónico, Lda. (ENT. 2008/16828), na qual invoca ter perdido o interesse na 

aquisição do Lote 9, integrado na Zona Industrial da Cova das Faias. Propõe, assim, a 

desistência daquela aquisição e que a Larantigo, Sociedade de Construções, SA, 

assuma a anterior posição contratual, como promitente compradora daquele lote.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade autorizar 

a desistência daquela aquisição e dar conhecimento desta deliberação à Junta de 

Freguesia de Marrazes para que também se pronuncie. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.3. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 1049/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 19 de Agosto de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €4.765.428,21, sendo de 

Operações Orçamentais €4.403.182,68 e de Operações Não Orçamentais €362.245,53, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO E). 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
 Divisão de Recursos Humanos  
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4.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.1.1. Votos de pesar aos seguintes funcionários: 
a) António Adriano Sousa 
DLB N.º 1050/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar ao funcionário António Adriano Sousa, 

Bombeiro de 2.ª Classe, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de seu filho. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
b) Maria Leonor Oliveira Nascimento Repolho 
DLB N.º 1051/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar à funcionária Maria Leonor Oliveira 

Nascimento Repolho, Jardineira, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, pelo 

falecimento de seu pai. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
c) António Manuel Carreira Guarda 
DLB N.º 1052/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar ao funcionário António Manuel Carreira 

Guarda, Condutor de Máquinas, Pesados e Veículos Especiais, do quadro de pessoal 

desta Câmara Municipal, pelo falecimento de seu pai. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

manifestar um voto de pesar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto cinco 
 Divisão de Comunicação,  Relações Públ icas e Cooperação 

 
5.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão de Comunicação, Relações 
Públicas e Cooperação 
5.1.1. Intercâmbio entre a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira e o Kopernikus 

Gymnasium 

DLB N.º 1053/08 | No âmbito da geminação existente entre Rheine e Leiria, nos últimos 

anos, têm-se realizado diversas acções de intercâmbio quer em Leiria quer em Rheine, 
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entre a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (Gândara dos Olivais) e o Kopernikus 

Gymnasium (Rheine), com a participação de alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos. 

No início do ano lectivo 2008/2009, estão já agendados intercâmbios, 

deslocando-se a Rheine, de 4 a 12 de Setembro, uma turma da Escola Secundária 

Afonso Lopes Vieira, que, por sua vez receberá, de 3 a 10 de Outubro de 2008, uma 

turma do Kopernikus Gymnasium. 

Durante a estada dos alunos nas duas cidades, os respectivos municípios 

disponibilizam algum apoio logístico, tendo competido a cada um deles suportar os 

encargos correspondentes ao alojamento dos responsáveis por cada grupo, já que as 

despesas inerentes à alimentação são suportadas pelos estabelecimentos de ensino 

intervenientes no intercâmbio. 

Dado que o Prof. Alfred Franz, ex-reitor do Kopernikus Gymnasium e actual 

presidente da Associação de Amizade Rheine/Leiria, está indigitado, com a esposa, 

também ex-professora no Kopernikus Gymnasium, para fazerem o acompanhamento da 

turma que se desloca a Portugal, no período de 3 a 10 de Outubro de 2008, propõe-se 

que esta Câmara, em conformidade com as acções anteriores, suporte as despesas do 

alojamento dos acompanhantes, no Hotel Eurosol, que com esta Câmara estabeleceu 

um acordo especial de utilização, pois do preço convencional de €82,00 em quarto 

duplo, cobra €61,50, o que implica o dispêndio global de €430,50, tendo sido objecto da 

proposta de cabimento n.º 2394/08). 

A Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação (Sector de 

Cooperação Externa) articulará com o Conselho Directivo da Escola Secundária Afonso 

Lopes Vieira as formalidades inerentes ao desenvolvimento do programa, 

designadamente o apoio logístico a prestar no que concerne a transportes, visita ao 

Castelo, Estádio Municipal e recepção no edifício sede da Câmara. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atendendo a que estas acções de 

intercâmbio se enquadram nos propósitos da geminação entre as duas cidades e face 

ao que tem sido tratado anteriormente, deliberou por unanimidade suportar as 

despesas resultantes do alojamento dos acompanhantes da turma do Kopernikus 

Gymnasium que, de 3 a 10 de Outubro de 2008, se desloca a Portugal para o 

desenvolvimento de uma acção de intercâmbio com a Escola Secundária Afonso Lopes 

Vieira (Gândara dos Olivais), no valor de €430,50, delegando na Divisão de 

Comunicação, Relações Públicas e Cooperação (Sector de Cooperação Externa) que 

providencie, de parceria com o Conselho Directivo da Escola Secundária Afonso Lopes 

Vieira, as formalidades inerentes ao desenvolvimento do programa, designadamente o 

apoio logístico em transportes, visitas ao Castelo e Estádio Municipal e recepção no 

edifício sede do Município. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto seis 
 Departamento de Planeamento e Urbanismo 

 

6.1. Plano de Pormenor Leiria Norte. Termos de Referência 

DLB N.º 1054/08 | Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de Leiria de 

2007/10/16, referente à elaboração do Plano de Pormenor Leiria Norte, torna-se 

necessário a aprovação dos termos de referência do mesmo, nos termos do n.º 2 do 

artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro. 

«Termos de Referência 

(conforme n.º 2 do artigo 74.º do Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

alterado pelo Decreto-lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro) 

1. Enquadramento urbano e antecedentes: 

O Plano de Pormenor de Leiria Norte, localiza-se na margem direita do Rio Lis a 

norte do centro de Leiria, é limitado do Norte pela Rua da Escola e Estrada dos 

Marinheiros a Sul pelas Ruas Anzebino da Cruz Saraiva e Rua de S. Miguel, a 

Nascente pela Rua de Santo António e Rua Paulo VI (Antiga EN n.º1) e a Poente pela 

Estrada dos Marinheiros, Travessa da Liberdade, antigas Instalações da Proalimentar, e 

Urbanização da Quinta de Santo António. 

2. Área do Plano de Pormenor: 
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A área do Plano de Pormenor corresponde a 117 hectares, conforme delimitação. 

 
3. Antecedentes: 

Os estudos iniciais deste plano de pormenor foram desenvolvidos entre 1994 e 

1998, na sequência da abertura de uma importante via estruturante, Avenida Francisco 

Sá Carneiro, e do aparecimento de vários processos para loteamento e construção a 

que era necessário conferir uma estrutura dado tratar-se duma área, muito vazia de 

construção, configurando-se também como uma oportunidade para desenvolver um 

processo de planeamento, que, articulando as diferentes intervenções, usasse como 

orientação estratégica, o Plano Director Municipal, publicado na altura do inicio dos 

trabalhos do Plano de Pormenor. 

Tendo sido iniciado sob a égide do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, não foi 

publicitada a deliberação que determinou o início do procedimento e de participação 

preventiva dos interessados, como impõe o actual regime jurídico. 

Com a alteração da legislação o Plano de Pormenor de Leiria-Norte ficou 

desajustado em relação à legislação que passou a reger os Instrumentos de Gestão 

Territorial – Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro – o 

que teve como consequência que para finalizar o Plano, seja necessário proceder à sua 

reformulação e ajustar a sua tramitação.  

4. Aspectos a considerar na solução urbanística do Plano de Pormenor: 

O PP deverá controlar expansão desta área com regras claras, que vão desde a 

implantação das edificações, ao seu volume, cércea e relação com o espaço exterior, 

relação que se entende integrada e completa, com a criação de uma imagem de 
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qualidade, e segregação de trânsitos diferenciados com arruamentos hierarquizados e 

com perfis adequados. 

As propostas ao nível da dotação de equipamentos colectivos deverão permitir à 

população futura usufruir de 3 áreas específicas (zonas verdes, desporto, educação, 

etc.). 

Actualmente, residem nesta área entre 2.000 e 2.500 habitantes, mas a sua 

proximidade e a acessibilidade fácil à área central da cidade, aos grandes 

equipamentos sociais, bem como as próprias características físicas e paisagísticas, 

tornaram esta zona adequada para a expansão urbanística.  

Para a área prevista, o Plano deverá estabelecer a necessidade de vias 

principais (colectoras) e vias secundárias (ruas), lugares de estacionamento privado e 

lugares de estacionamento público. 

Para que a implementação do Plano seja possível, o seu regulamento deverá 

permitir apoiar a aplicação de uma política de solos activa e equilibradora das 

desigualdades relativas que o mesmo possa provocar, podendo compensar os 

proprietários de terrenos abrangidos por equipamentos e zonas verdes, com lotes 

urbanizados obtidos em zonas residenciais contempladas pelas propostas do Plano.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar 

os supra citados Termos de Referência do Plano de Pormenor Leiria Norte. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Comissão Municipal  de Toponímia 

 
Toponímia nas freguesia de: 
7.1. Amor 
DLB N.º 1055/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do 

ofício com registo de entrada n.º 3026, de 4 de Fevereiro de 2008, conforme descrição 

abaixo: 

CASAL NOVO

RUA DO SUL: com início na Rua Direita e sem fim definido. 

Historial: Denominação proposta pelo facto de dar acesso aos terrenos a sul da 

localidade de Casal Novo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 
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64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Amor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Barosa 
DLB N.º 1056/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

sejam atribuídos os topónimos solicitados pela respectiva Junta de Freguesia, através 

do ofício com registo de entrada n.º 12604, de 2 de Junho de 2008, conforme descrição 

abaixo: 

TRAVESSA PEQUENA: com início na Rua D. Etelvina da Conceição Casado e sem 

saída. 

Historial: Denominação proposta a pedido dos moradores em virtude de assim ser 

conhecido este local. 

RUA DO AREEIRO: com início na Rua das Cabeças Redondas e fim na Rua das 

Barrocas. 

Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido este local. 

URBANIZAÇÃO JARDIM DO SOBREIRO

RUA DO SOL: com início na ext. EN 242 e com fim na rotunda Jardim do Sobreiro. 

Historial: Denominação proposta a pedido dos moradores em virtude de ser um local 

soalheiro. 

RUA LUÍS DE CAMÕES: com início e fim na rotunda Jardim do Sobreiro. 

Historial: Denominação proposta em homenagem ao poeta Luís de Camões. 

RUA NASCENTE: com início na rotunda Jardim Sobreiro e sem saída. 

Historial: Denominação proposta pelo facto de a sua localização ser a nascente. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir os topónimos acima indicados na 

freguesia de Barosa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.3. Barreira 
DLB N.º 1057/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do 

ofício com registo de entrada n.º 11688, de 20 de Maio de 2008, conforme descrição 

abaixo: 

MOURÃ (junto ao cemitério da Mourã)

RUA DOS REMILDES: com início na Rua Nossa Senhora de Fátima e fim na Rua do 

Campo da Bola, situado na Quinta do Retiro. 
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Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido este local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Barreira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.4. Marrazes 
DLB N.º 1058/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal ue 

seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de Freguesia, através do 

ofício com registo de entrada n.º 12990, de 6 de Junho de 2008, conforme descrição 

abaixo: 

URBANIZAÇÃO VALVERDE

PRACETA VALVERDE: com início e fim na Rua das Laranjeiras. 

Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido este local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Marrazes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.5. Ortigosa  
DLB N.º 1059/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

seja atribuído prolongamento do topónimo Rua da Escola solicitado pela respectiva 

Junta de Freguesia, através do ofício com registo de entrada n.º 12504, de 30 de Maio 

de 2008, conforme descrição abaixo: 

RIBA D’AVES

PROLONGAMENTO DA RUA DA ESCOLA: com início na Rua Principal e fim no 

impasse. 

Historial: Denominação proposta em virtude de se localizar junto à escola daquela local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Ortigosa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.6. Pousos 
DLB N.º 1060/08 | A Comissão Municipal de Toponímia propôs à Câmara Municipal que 

seja atribuído prolongamento do topónimo Rua da Escola solicitado pela respectiva 
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Junta de Freguesia, através do ofício com registo de entrada n.º 2551, de 29 de Janeiro 

de 2008, conforme descrição abaixo: 

TOURIA

RUA DO CASTANHEIRO: com início na EN 113 e fim na Rua Central. 

Historial: Denominação proposta em virtude de assim ser conhecido este local. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima indicado na 

freguesia de Pousos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Departamento de Desenvolvimento Económico,  Espaços Verdes e 

Ambiente  

 
8.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento 
8.1.1. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 1061/08 | No seguimento de vários processos de licenciamento de publicidade, 

foram os locais de afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo sido constatado 

que a publicidade permanece afixada sem o licenciamento prévio por este Município. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar a intenção de remoção, 

nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de Publicidade, 

notificando os requerentes, nos termos e para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de 

Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro 

(audiência de interessados), as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 2007/8700 Electro-Vale Gracioso, 
Com. e Reparação de 
Electrodomésticos, Lda. 

Diversa Publicidade Junto EN 1 (IC2), Vale 
Gracioso, freguesia de 
Azóia 

Ent. 2008/9740 Vertbaudet Portugal – 
Vendas por Catálogo, 
SA 

Um anúncio luminoso 
monoface afixado na 
fachada 

EN 1, (IC2) - Alto do 
Vieiro, freguesia de 
Parceiros 

Int. 2003/9806 Fipoleiria 
Supermercados, Lda. 

Uma sequência de letras 
publicitárias; 
Logotipo luminoso  

Rua das Olhalvas, 
freguesia de Pousos 

Ent. 2008/9741 Redcats Portugal – 
Vendas por Catálogo à 
Distância, SA (La 
Redoute) 

Diversa Publicidade EN 1, (IC2), 1633 - Alto do 
Vieiro, freguesia de 
Parceiros 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

mencionados, em cumprimento n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de 

Publicidade, uma vez que os suportes publicitários afixados não se encontram 

licenciados. O não cumprimento dentro do prazo fixado, implicará que seja a Câmara a 

promover a remoção dos mesmos, sendo os infractores responsáveis pelo pagamento 

de todas as despesas ocasionadas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou notificar os requerentes nos termos e para os efeitos dos artigos 

100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 

de 31 de Janeiro (audiência de interessados) do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.2. Publicidade. Anulação de guia de recebimento (ENT. 2007/8700) 
DLB N.º 1062/08 | Foi solicitado o licenciamento de diversa publicidade pela firma 

Electro-Vale Gracioso, Comércio e Reparação de Electrodomésticos, Lda., a colocar 

nas suas instalações sitas em Vale Gracioso, freguesia de Azóia, tendo sido o pedido 

deferido por despacho de 2007/06/13 e emitidas as guias de recebimento n.º 21133, de 

2007/07/20, no valor de €288,25, e n.º 21134, de 2007/07/20, no valor de €1.040,76. No 

entanto, o requerente não efectuou o pagamento das respectivas guias de recebimento, 

nem levantou os alvarás no prazo de 2 meses, pelo que, nos termos do n.º 3 do artigo 

10.º do RMP considera-se caducado aquele despacho de deferimento. 

 Assim, propõe-se anulação das guias de recebimento n.º 21133, de 2007/07/20, 

no valor de €288,25, e n.º 21134 de 2007/07/20, no valor de €1.040,76. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular os 

documentos de recebimento n.º 21133, de 2007/07/20, no valor de €288,25, e n.º 

21134, de 2007/07/20, no valor de €1.040,76, com os fundamentos invocados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.3. Processo de selecção de candidatos à atribuição de licenças para exercício 
da actividade de guarda-nocturno. Extinção do processo (ENT. 2008/4270) 
DLB N.º 1063/08 | No seguimento do pedido de demissão apresentado pelo guarda-

nocturno n.º 1, João Henriques Curvelo, que exercia a actividade de guarda-nocturno na 

zona 4, foi aberto processo de selecção de candidatos à atribuição de licenças para o 

exercício da actividade de guarda-nocturno para a mesma zona, conforme resulta da 

deliberação de Câmara de 2007/10/16. 

Tendo em consideração que o mencionado processo de selecção ficou deserto, 

uma vez que o candidato admitido, José Barão de Almeida Bragança Medeiros, não deu 
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qualquer resposta à interpelação efectuada por parte desta Câmara Municipal, quanto 

ao início do exercício da função a que se candidatou nem se apresentou ao serviço 

para o desempenho da mesma, entendeu a Divisão Jurídica, após solicitação de 

parecer jurídico, o que a seguir se transcreve quanto às suas conclusões: 

«- O Sr. José Barão de Almeida Bragança Medeiros foi graduado em 1.º lugar na 

listagem dos candidatos admitidos, no concurso de selecção de candidatos à atribuição 

de licenças para o exercício da actividade de Guarda-Nocturno, Aviso n.º 90/2007, de 

2007/10/24; 

 - Por despacho da Exmª Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Leiria, 

datado de 2008/01/15, determinou-se que o Sr. José Barão Medeiros deveria dar início 

à sua função para o exercício da actividade de Guarda-Nocturno; 

 - Após interpelação efectuada por parte desta Câmara nesse sentido, não 

deu o mesmo qualquer resposta nem se apresentou ao serviço para o desempenho da 

função de Guarda-Nocturno; 

 - Ao “chamarmos” o candidato graduado em 2.º lugar da lista de ordenação 

final (ponto 2. do Aviso n.º 90/2007), verificámos que ao Sr. Rui Manuel Carqueijeiro 

Ribeirete, lhe havia sido atribuída a Zona 2 e 5A, conforme resulta da deliberação de 

2008/01/22; 

 - Não existe mais nenhum candidato para o exercício da função de Guarda-

Nocturno para a Zona 4, pelo que, por força das circunstâncias, o concurso de selecção 

de candidatos à atribuição de licenças para o exercício da actividade de Guarda-

Nocturno, Aviso n.º 90/2007, de 2007/10/24, deixou de ter qualquer viabilidade; 

 - Tal falta de viabilidade baseia-se ainda no facto de o candidato admitido se 

ter furtado ao cumprimento de uma solicitação que lhe foi dirigida, nada ter dito e nada 

ter feito para dar cumprimento ao exposto no despacho da Exm.ª Sr.ª Presidente da 

Câmara Municipal de Leiria, datado de 2008/01/15.  

 Assim, entendemos que, se nos termos dos Decretos-Lei n.º 264/2002, de 25 

de Novembro, e n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, e no uso de competência prevista 

no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal das Actividades Diversas, aprovado 

pela Assembleia Municipal de Leiria de 2003/04/17, esta Câmara Municipal deliberou, 

em sua reunião de 2007/10/16, promover a abertura do processo de selecção de 

candidatos à atribuição de licenças para o exercício da actividade de Guarda-Nocturno, 

então, é o mesmo órgão o competente para, caso assim o entenda, deliberar quanto à 

extinção do mencionado processo de selecção.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos dos Decretos-Lei n.º 

264/2002, de 25 de Novembro, e n.º 310/2002, de 18 de Dezembro e, no uso da 

competência prevista no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal das Actividades 

Diversas, aprovado pela Assembleia Municipal de Leiria, em sua sessão de 2003/04/17, 
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deliberou por unanimidade considerar extinto o processo de selecção de candidatos à 

atribuição de licenças para o exercício da actividade de guarda-nocturno para 

preenchimento de vaga existente na zona 4 demarcada no respectivo mapa, que havia 

sido aberto por deliberação desta Câmara Municipal de 2007/10/16.         
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.4. Abertura de processo de selecção de candidatos à atribuição de licença 
para o exercício da actividade de guarda-nocturno 
DLB N.º 1064/08 | Retirado 

 
8.1.5. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 2008/16609) 
DLB N.º 1065/08 | Presente o requerimento do Corpo Nacional de Escutas, Junta 

Regional de Leiria, com sede na Rua Professor António José Saraiva, Cruz D´Areia, 

Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a realização, entre os dias 2 e 10 de 

Agosto de 2008, do Jamboree, XIX Acampamento Regional da Região de Leiria, a ter 

lugar em Charneca do Nicho, freguesia de Souto da Carpalhosa, no horário 

compreendido entre as 7 horas e as 24 horas, do qual consta o despacho da Senhora 

Presidente da Câmara, de 2008/07/31, a deferir o pedido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente, de 2008/07/31, que deferiu o pedido para entre os 

dias 2 e 10 de Agosto de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o 

efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (ENT. 2008/17265) 
DLB N.º 1066/08 | Presente o requerimento de Desafios Urbanos, Lda., com sede na 

Avenida D João III, Shopping 2000, loja 17, freguesia e concelho de Leiria, a solicitar 

licença especial de ruído, para a realização nos dias 1 e 2 de Agosto de 2008, de 

Música ao Vivo, a ter lugar no bar instalado no Edifício Sul do Parque Municipal Tenente 

Coronel Jaime Filipe da Fonseca, em Leiria, no horário compreendido entre as 22 horas 

30 minutos, do dia 1, e as 2 horas, do dia 2 de Agosto de 2008, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente, de 2008/07/30, a deferir o pedido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar o 

despacho da Senhora Presidente, de 2008/07/30, que deferiu o pedido para os dias 1 e 

2 de Agosto de 2008, mediante emissão da licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
 

 

Ponto nove 
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 Divisão da Acção Educat iva Municipal  

 

9.1. Análise do assunto relacionado com a Divisão da Acção Educativa Municipal 
9.1.1. XI Festival de Teatro Juvenil. Pagamento de factura 
DLB N.º 1067/08 | Presente a factura n.º 858/2005, emitida por Paulo Alexandre 

Morgado Lisboa, na importância total de €3.332,00, referente à concepção gráfica, 

maquinização, paginação e tratamento de imagem dos trabalhos referentes ao XI 

Festival de Teatro Juvenil, conforme informação na INT. 2005/2304, de 25 de Fevereiro.  

Considerando que, por lapso, ficou retida na Divisão de Acção Educativa 

Municipal e que a mesma se encontra por regularizar, solicita-se autorização para se 

proceder, no presente ano económico, ao seu lançamento contabilístico, bem como ao 

seu pagamento.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2804/08, de 29 de Julho.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea d) do 

n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com 

os votos contra dos Senhores Vereadores Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Dr.ª 

Lucinda Gaspar Antunes Caleira, Dona Célia Maria do Arneiro e Dra. Carla Alexandra 

Ferreira Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano 

económico de 2008 da factura n.º 858/2005, emitida por Paulo Alexandre Morgado 

Lisboa, no valor de €3.332,00, com IVA incluído à taxa legal de 21%, bem como mandar 

proceder ao seu pagamento.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

Os Senhores Vereadores Dr. António Manuel de Faria Ferreira, Dr.ª Lucinda 

Gaspar Antunes Caleira, Dona Célia Maria do Arneiro e Dra. Carla Alexandra Ferreira 

Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma justificação de voto, que 

se transcreve: 

«Em relação ao ponto da ordem de trabalhos 9.1.1. XI Festival de Teatro 

Juvenil. Pagamento de factura, os vereadores do Partido Socialista vem justificar o seu 

voto CONTRA, atendendo aos factos que a seguir relatamos: 

Relato: 

No início do ano de 2005, foram contratados trabalhos de concepção gráfica, 

maquinação, paginação e tratamento de imagem dos trabalhos referentes ao XI Festival 

de Tetaro Juvenil, conforme informação na INT.2005/2304, de 25 de Fevereiro; 

A factura foi remetida à Câmara Municipal de Leiria ainda no 1.º trimestre de 

2005, pelo fornecedor Sr. Paulo Alexandre Morgado Lisboa, sob o número 858/2005, e 

tem o valor de 3.332,00 (Três mil trezentos e trinta e dois euros). 
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A referida factura n.º 858/2005, ficou retida na Divisão de Acção Educativa 

Municipal até Agosto de 2008. 

Esta situação preocupa os Vereadores do Partido Socialista, porque representa 

uma forma de gestão autárquica pouco rigorosa, senão vejamos: 

1 – Não deve haver um orçamento destes trabalhos??? 

2 – Não deve haver requisição dos serviços??? 

3 – O fornecedor nunca pediu o pagamento??? 

4 – A autarquia não tem informação mais que suficiente, para detectar a falta da 

factura? 

5 – E não terá o fornecedor reclamado desta situação durante todo este tempo? 

Assim, não nos resta outra alternativa senão o voto contra, admitindo que a 

culpa é da autarquia, lamentando-se mais uma vez, a continuada falta de rigor na 

gestão da autarquia e a falha do controlo interno e das mais elementares regras de 

auditoria.» 

 

9.1.2. Programa de actividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB. Apoio a 
entidades parceiras 
DLB N.º 1068/08 | Presente o orçamento enviado pela Fábrica da Igreja Paroquial dos 

Marrazes para obras no salão onde se encontram a decorrer as actividades de 

enriquecimento curricular. 

Considerando a existência do Programa de Actividades de Enriquecimento 

Curricular, no 1.º ciclo do Ensino Básico público, aprovado pelo despacho n.º 14460, de 

26 de Maio de 2008; 

Considerando as necessidades de adaptação e apetrechamento dos espaços 

alternativos encontrados para o desenvolvimento das actividades de enriquecimento 

curricular; 

Considerando a colaboração das entidades parceiras (Agrupamentos de 

Escolas, Associações de Pais, Juntas de Freguesia) na criação de condições para o 

bom funcionamento dos programas; 

Considerando a cláusula n.º 7 do Acordo de Colaboração celebrado entre o 

Município de Leiria e a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes; 

Propõe-se a atribuição da verba de €3.200,00 para fazer face às despesas 

efectuadas com as obras no salão da Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes (Quinta 

da Matinha). 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2963/08, de 12 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições conjugadas 

da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e da alínea l) 
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do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e com o despacho n.º 12591 (2.ª série), de 16 de 

Junho de 2006, deliberou por unanimidade transferir a verba de €3.200,00 para fazer 

face às despesas efectuadas com as obras no salão da Fábrica da Igreja Paroquial dos 

Marrazes (Quinta da Matinha). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.3. Programa de actividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB. Acordos 
de colaboração 2008/2009 
DLB N.º 1069/08 | Retirado 

 
9.1.4. Transportes escolares. Circuitos especiais. Ano lectivo 2008/2009 
DLB N.º 1070/08 | Retirado 

 

 

Ponto dez 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 
10.1. Análise dos seguintes assuntos relacionados com a Área da Cultura 
10.1.1. Subsídio ao Nariz - Teatro de Grupo. Festival Acaso 

DLB N.º 1071/08 | Presente uma comunicação do grupo de teatro «O Nariz» solicitando 

apoio financeiro para a concretização do XIII Acaso - Festival de Teatro (ENTFE. 

2008/5493).  

O Festival vai decorrer nos meses de Outubro e Novembro e em Leiria estão 

previstos 10 espectáculos de teatro para além de exposições e concertos. Quatro dos 

espectáculos serão no Teatro Miguel Franco e um no Teatro José Lúcio da Silva. 

Pelo exposto e tendo em conta a qualidade dos programas apresentados nos 

últimos anos e que a maior parte dos espectáculos tem lugar em Leiria, constituindo 

para o Concelho uma mais-valia cultural inquestionável, propõe-se que se atribua ao 

grupo de teatro «O Nariz» a verba de €5.000,00 (cinco mil euros) para suporte das 

despesas com o Festival utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2008, na 

Rubrica 12/040701–0203–322 – Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos de 

Teatro, assim como o apoio logístico necessário para a realização dos espectáculos nos 

equipamentos municipais e a cedência gratuita das salas dos Teatros Miguel Franco e 

José Lúcio da Silva. O apoio financeiro referido fica no entanto, condicionado à 

apresentação do orçamento referente a 2008.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2969/08, 12 de Agosto. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a informação 

prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir ao Nariz – Teatro de Grupo a verba de €5.000,00 para suporte 

das despesas com o XIII Acaso – Festival de Teatro, tendo em conta a valiosa 

contribuição do mesmo para o panorama cultural da região.  

Mais deliberou que o apoio financeiro referido fique condicionado à 

apresentação do orçamento referente a 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.2. Apoio ao Nariz - Teatro de Grupo para aquisição de materiais 
DLB N.º 1072/08 | Presente a carta de «O Nariz» com a ENTFE. 2008/5493, em que é 

solicitado apoio para aquisição de materiais para obras de manutenção no espaço 

utilizado pelo Grupo para desenvolvimento dos seus projectos culturais. 

Este grupo de teatro, sendo o único profissional em Leiria, tem contribuído de 

forma meritória para o enriquecimento cultural da região, nomeadamente com a 

realização do Festival Acaso, que já conta com 13 edições, bem como com a 

apresentação regular de outras vertentes artísticas (música, exposições, lançamentos 

de livros) no seu espaço. 

Alojado em condições precárias nas antigas instalações do Orfeão de Leiria 

necessita «O Nariz» de proceder a algumas obras de manutenção do espaço. Assim 

sendo, propõe-se que seja atribuído a «O Nariz» um apoio no valor de €1.800,00 para 

aquisição das tintas necessárias para as obras (conforme orçamento apresentado pelo 

grupo), devendo ser apresentada na Divisão da Cultura uma cópia da factura após a 

sua aquisição. Esta verba deverá ser retirada da Rubrica 12/040701–0203–322 – Apoio 

a Organismos Promotores de Cultura – Grupos de Teatro ficando, no entanto, este 

apoio condicionado à apresentação do orçamento referente a 2008. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2968/08, 12 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com a informação 

prestada pela Divisão da Cultura e Gestão de Espaços Culturais, ao abrigo do disposto 

na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade atribuir a «O Nariz» um apoio no valor de €1.800,00 para aquisição das 

tintas necessárias aos trabalhos de melhoramentos a levar a efeito nas antigas 

instalações do Orfeão de Leiria devendo, para o efeito, ser apresentada cópia da 

respectiva factura. 

Mais deliberou que o apoio financeiro referido fique condicionado à 

apresentação do orçamento referente a 2008. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.3. Apoio ao Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão. Transportes 
DLB N.º 1073/08 | Presente a carta do Rancho Folclórico de Santa Maria de Famalicão 

com a ENT. 2008/13490, em que é solicitado apoio financeiro para pagamento do 

aluguer de transportes, a fim de se deslocar a Bragança no dia 12 de Julho de 2008, 

para participar no Festival de Folclore do Rancho Folclórico da Mãe d’Água, em 

Bragança. 

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria, propõe-se que seja atribuído ao 

Rancho Folclórico Santa Maria de Famalicão um apoio no valor de €950,00 para 

custear o aluguer do autocarro, utilizando para isso a verba prevista no Plano na 

Rubrica 12/040701-206-325 – Apoio a Organismos Promotores de Cultura – Ranchos 

Folclóricos. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2967/08, 12 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecendo o valor cultural desta 

instituição e a importância desta deslocação para a divulgação do Concelho, e ao abrigo 

do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade atribuir ao Rancho Folclórico de Santa Maria de 

Famalicão, um apoio no valor de €950,00, para ajudar a custear as despesas da viagem 

efectuada a Bragança no passado dia 12 de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.4. Apoio ao Te-ato – Grupo de Teatro de Leiria 
DLB N.º 1074/08 | O Te-Ato - Grupo-Teatro de Leiria é o grupo mais antigo do 

Concelho (30 anos) com programação regular e uma forte aposta em novos autores e 

intérpretes. Encontra-se neste momento em fase de lançamento de um projecto para 

2009 que consiste num concurso de novos textos e que culminará num Festival de 

Novos Autores, em Abril ou Maio. 

Sempre que solicitado pela Câmara, o Te-ato responde favoravelmente levando 

a cabo, com êxito, todos os reptos lançados. Em 2008, destacamos o Dia Mundial da 

Poesia e a animação da Feira do Livro. 

Pelo exposto e tendo em conta as dificuldades com que um grupo deste tipo se 

debate no dia a dia para manter uma sala aberta, propõe-se a atribuição ao Te-Ato - 

Grupo-Teatro de Leiria de um apoio no valor de €2.500,00 para apoio à actividade, 

utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2008, na Rubrica 12/040701–0203–

322– Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos de Teatro considerando, no 
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entanto que este apoio ficará condicionado à apresentação de todos os documentos 

solicitados no ofício n.º 7115, de 18 de Abril de 2008. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2973/08, 12 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

atribuir ao Te-Ato - Grupo-Teatro de Leiria a verba de €2.500,00 para as actividades de 

2008. 

Mais deliberou que o apoio financeiro referido fique condicionado à 

apresentação de todos os documentos solicitados no ofício n.º 7115, de 18 de Abril de 

2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.5. Apoio ao TASE - Teatro de Animação de Santa Eufémia 
DLB N.º 1075/08 | Presente a carta do TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia 

com a ENT. 2008/11861, em que é solicitado apoio financeiro para a concretização do 

Plano de Actividades também enviado, nomeadamente uma «Oficina de Expressão 

Musical, Corporal e Dramatização». O TASE é um grupo de teatro já com alguns anos 

de existência, que tem evidenciado um crescimento qualitativo e quantitativo nas suas 

acções culturais, para além de movimentar os seus elementos no sentido de assistirem 

aos espectáculos que promovemos no Teatro Miguel Franco. 

Atendendo ao valor de associações deste tipo, que para além de movimentarem 

as forças culturais das freguesias, especialmente as camadas juvenis, auxiliam a 

criação de novos públicos e a divulgação das artes de palco, propõe-se que se atribua 

ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia, um apoio no valor de €1.500,00 para 

as actividades de 2008, utilizando para isso a verba prevista no Plano para 2008, na 

Rubrica 12/040701–0203–322 – Apoio a organismos promotores de cultura – Grupos de 

Teatro.  

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2972/08, 12 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade 

atribuir ao TASE – Teatro de Animação de Santa Eufémia a verba de €1.500,00 para as 

actividades de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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10.1.6. Apoio ao Grupo Coral Anima Choralis. Transportes 
DLB N.º 1076/08 | Presente a carta do Grupo Coral Anima Choralis com a ENT. 

2008/11763, em que é solicitado o autocarro da Câmara para se deslocar à Academia 

Militar de Lisboa para fazer parte de uma missa e de um concerto no dia 6 de Julho de 

2008. Tal cedência não foi possível, pelo que o grupo teve que alugar um transporte.  

Reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância destas 

deslocações para a divulgação da Região de Leiria, propõe-se que seja atribuído ao 

Grupo Coral Anima Choralis um apoio no valor de €415,00 para custear o aluguer do 

autocarro, utilizando para isso a verba prevista no Plano na Rubrica - 321 – Apoio a 

Organismos Promotores de Cultura – Grupos Corais 12/040701. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2974/08, 12 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, reconhecendo o valor cultural desta 

instituição e a importância desta deslocação para a divulgação do Concelho, e ao abrigo 

do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo Coral Anima Choralis, um apoio no valor 

de €415,00, para ajudar a custear as despesas da viagem efectuada a Lisboa no 

passado dia 6 de Julho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

10.1.7. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Junho de 2008 
DLB N.º 1077/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de 

despesas do Teatro José Lúcio da Silva, relativamente a despesas efectuadas no 

Teatro Miguel Franco, durante o mês de Junho de 2008, que totalizam o valor de 

€4.970,31. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2964/08, de 18 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade transferir 

para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €4.970,31, referente às despesas 

efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio da Silva, 

durante o mês de Junho de 2008, que totalizam o valor de €4.970,31. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio ao Vereador Eng.º  Fernando Carvalho 
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11.1. Delegação de competências em Juntas de Freguesia. Adiantamento do 
pagamento  
DLB N.º 1078/08 | A Câmara Municipal de Leiria tem vindo a estabelecer desde 1999 

vários protocolos de delegação de competências em juntas de freguesia, de acordo com 

o disposto no n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e no n.º 1 do 

artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para execução, principalmente, de 

obras em arruamentos e equipamentos colectivos. 

Estes protocolos são firmados na sólida convicção desta Câmara Municipal que 

as juntas de freguesia podem, localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços e 

a execução de pequenas obras de manutenção e/ou reabilitação ou de pequenos 

investimentos de uma forma mais rápida e eficaz e com maior racionalização de custos, 

assim como na vontade mútua de estabelecer parcerias para o desenvolvimento local, 

num quadro de progressiva aquisição de capacidades técnicas e humanas por parte 

das freguesias. 

Considerando que os procedimentos administrativos que decorrem da legislação 

geral e da aplicação da norma de controlo interno originam alguns atrasos nas 

transferências das verbas e que a esmagadora maioria das freguesias não têm os 

recursos necessários para proceder ao pagamento antes de receber a respectiva 

transferência, propõe-se proceder ao adiantamento de 95% do valor em falta para a 

finalização dos protocolos, para as delegações infracitadas. 

Este adiantamento será realizado ao abrigo da cláusula quarta dos Protocolos 

de Delegação de Competências, abrangendo as seguintes freguesias: 

Junta de 
Freguesia Objecto do Protocolo 

Valor para 
completar a 
execução 
financeira 

GOP 2008 
Valor a 

transferir 
(95%) 

Cabimento 

Barreira Requalificação da Rua das Flores, 
Rua Cidade do Colipo, Rua das 
Serradas e  Rua Oliveira do Moço 
em Andreus, Rua da Escola, Rua 
da Calçada e Rua Santíssimo 
Salvador em Barreira, Rua do 
Alqueidão em Cantomilo, Rua dos 
Lourais e Rua de Santo Amaro em 
Carvalhalhinha, Rua N.ª Sra.ª de 
Fátima em Mourã, Rua da Fonte 
em Pinhal Verde, Rua dos 
Meirinhos e Rua Forno da Telha 
em Quinta do Retiro, Rua Eng.º 
Adelino Amaro da Costa em 
Sobral, Rua das Rosas, Rua São 
Cristóvão, Rua da Ribeira e Rua 
Imaculada Conceição em Telheiro 

€ 30.000,00 2008 I 341 € 28.500,00 PRC 2997/08 

Monte 
Redondo 

Arranjos exteriores da EB1 de 
Lavegadas 

€ 15.459,15 2005 I 62 € 14.686,19 PRC 1710/08 

Santa 
Catarina da 
Serra 

Obras de Reabilitação do Jardim 
de Infância da Quinta da Sardinha 

€ 1.073,21 2008 I 340 € 1.019,55 PRC 3002/08 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas 

do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e do n.º 1 do artigo 66.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e da cláusula de adiantamento (cláusula quarta) 

consagrada em todos e cada um dos protocolos, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de adiantamento de 95% do valor em falta para a execução financeira dos 

protocolos de delegação de competências supracitados e autorizar o seu pagamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.2. Protocolo de cooperação entre o Instituto Geográfico Português e o 
Município de Leiria 
DLB N.º 1079/08 | Presente o ofício n.º 4299, de 29 de Maio de 2008, do Instituto 

Geográfico Português apresentando o Protocolo (Anexo F), em título, sobre a instalação 

de uma estação permanente GNSS no Município de Leiria, na sequência do projecto de 

implementação de uma Rede Nacional de Estações Permanentes GNSS de 

Observação contínua (RENEP). 

Presente também uma informação do Senhor Engenheiro Geógrafo Hélder 

Leitão, do sector de Topografia da DIG (Divisão de Informação Geográfica), desta 

Câmara, sobre a reunião realizada em 7 de Julho entre os técnicos do IGP e da 

Autarquia, para estudo da melhor localização da antena referida, tendo sido 

considerada a melhor opção a Rua da Cooperativa, em S. Romão, nas instalações 

afectas ao Município, onde serão as futuras instalações do Departamento de Operações 

Urbanísticas. 

Para o efeito necessita a Autarquia de disponibilizar corrente eléctrica, com 

instalação da respectiva tomada de parede e uma baixada do cabo telefónico onde será 

colocada a caixa com o equipamento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e considerando as vantagens para 

todos os serviços da Autarquia da instalação deste dispositivo na área geográfica de 

Leiria e sem custos associados, deliberou por unanimidade concordar com o 

conteúdo do Protocolo de Cooperação proposto pelo IGP e autorizar a Senhora 

Presidente a assinar o Protocolo em epígrafe e bem assim ordenar aos serviços que 

procedam às necessárias adaptações nas futuras instalações do Departamento de 

Operações Urbanísticas, em S. Romão em coordenação com o indicado pelo Instituto 

Geográfico Português. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Actualização das tarifas e dos preços do parque de estacionamento da Fonte 
Luminosa 
DLB N.º 1080/08 | Retirado 



1219 (40) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 17, de 2008.08.20                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                               
                                                                                                                                                                              

 
11.4. Actualização das tarifas e dos preços do parque de estacionamento do 
Maringá 
DLB N.º 1081/08 | Retirado 

 

11.5. Candidaturas ao QREN – Programa Operacional Potencial Humano – Eixo 
prioritário 6, tipologia de intervenção 6.5 
DLB N.º 1082/08 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho foi presente a 

proposta que abaixo se transcreve: 

«Candidaturas ao QREN – Programa Operacional Potencial Humano - Eixo 

Prioritário 6, Tipologia de Intervenção 6.5 

Na reunião de Câmara do dia 29 de Abril foi aprovada a formalização das 

candidaturas ao financiamento do QREN, no âmbito do POPH - Programa Operacional 

Potencial Humano, em particular, o EIXO PRIORITÁRIO 6 – Cidadania, Inclusão e 

Desenvolvimento Social, na TIPOLOGIA DE INTERVENÇÃO 6.5 – Acções de 

Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas, para a elaboração dos 

seguintes Planos de Promoção de Acessibilidade: 

Projecto Custo previsto (€) Comparticipação 
esperada 

Custo para a 
autarquia (€) 

Plano Municipal de Promoção da 
Mobilidade 

201.829,01 85% 30.274,35 

Plano Local de Promoção da 
Mobilidade 

126.544,77 85% 18.981,72 

Através dos ofícios com os registos ENT. 2008/17675 e ENT. 2008/17676, o 

Município de Leiria foi notificado da proposta de decisão de aprovação de ambas as 

candidaturas. Integrando os referidos ofícios foram enviados, pela entidade gestora do 

programa, os termos de aceitação da decisão de aprovação, que devem ser assinados 

e reenviados, de forma a formalizar a aceitação, por parte do município, do apoio 

financeiro e dos compromissos com o programa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no seguimento da deliberação 

camarária de 29 de Abril, e ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 18.º 

e do n.º 3 do artigo 23.º, ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aceitar os termos de aceitação da decisão de aprovação. 

Mais deliberou conferir poderes ao Senhor Vice-Presidente para proceder à 

assinatura dos referidos termos de aceitação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

Ponto doze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente 
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12.1. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal Correia 
Mateus 
DLB N.º 1083/08 | Presente a minuta do contrato-programa que abaixo se transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL 
 CORREIA MATEUS 

O Pavilhão Municipal Correia Mateus é um dos equipamentos essenciais para a 

prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se 

faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, EM sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal Correia Mateus seja atribuída àquela empresa, 

mediante a celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos 

e obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a 

seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com 

vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal Correia Mateus. 
«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL 

  CORREIA MATEUS» 

CONSIDERANDO QUE: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da 

qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em 

geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à formação da 

criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração social do 

jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel cultural 

e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a prática 

desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, 
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seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral 

dos diferentes níveis do sector desportivo. 

Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não 

tanto numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral 

da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos construídos 

correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de 

actividades nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal foi, 

justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal Correia Mateus. 

Assim, entre:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

e 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7,2400-137 Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado 

por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Correia Mateus, sito na 

freguesia de Pousos, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e comparticipação para 

cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos do seu processamento.  
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Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido pela 

LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada de 

acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) Utilização do Pavilhão Municipal pelo Município para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e orçamento da 

LEIRISPORT; 

b) Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pelo Município, 

previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) Adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, de 

acordo com o plano e orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €20.000,00 (Vinte mil euros), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo (mapa de atribuições), deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de gestão e 

utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
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(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 
1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, relativo ao equilíbrio de 

contas, no caso do resultado de exploração anual operacional acrescido dos 

encargos financeiros se se apresentar negativo, é obrigatório uma transferência por 

parte do Município para a LEIRISPORT, com vista a equilibrar os resultados de 

exploração operacional do exercício em causa. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para cobertura 

do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo com o plano e 

orçamento da Empresa para o ano em curso é, no máximo, de €20.000,00 (Vinte 

mil euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por duodécimos, 

através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à aplicação 

do disposto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, que determina que deve 

ser incluída uma verba suplementar no orçamento do exercício subsequente, 

efectuando-se a transferência no mês seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o 

seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto 

dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre 

as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa, mensalmente; 

b) Pagar as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, mensalmente; 

c) Entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

d) Transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 
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A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) Salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) Fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município 

de Leiria; 

d) Realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Nona 
(Princípio da boa-fé) 

Ambas as partes comprometem-se a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa-fé. 

Cláusula Décima 
 (Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Primeira 
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do 

artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria,….. de Agosto de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2994/08, 13 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade aprovar o 

contrato-programa acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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12.2. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal dos Silvas 
DLB N.º 1084/08 | Presente a minuta do contrato-programa que abaixo se transcreve: 

«CONTRATO-PROGRAMA DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS SILVAS 

O Pavilhão Municipal dos Silvas é um dos equipamentos essenciais para a 

prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se 

faça. 

Tendo a empresa municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal dos Silvas seja atribuída àquela empresa, mediante a 

celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e 

obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a 

seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com 

vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal dos Silvas. 
«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DOS 

SILVAS» 

CONSIDERANDO QUE: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da 

qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em 

geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à formação da 

criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração social do 

jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel cultural 

e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, o Município de Leiria tem vindo a desempenhar um papel 

cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da prática 

desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a 

prática desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da 

população, seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, 

seja em geral dos diferentes níveis do sector desportivo. 
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Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos 

equipamentos é a sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de 

“serviço público” e não tanto numa visão demasiado economicista, sem pôr em causa, 

todavia, o princípio geral da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos construídos 

correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de 

actividades nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal foi, 

justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal dos Silvas. 

Assim, ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

e 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7,2400-137 Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado 

por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal dos Silvas, sito na freguesia 

de Leiria, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e comparticipação para 

cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos do seu processamento.  
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Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido pela 

LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada de 

acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) Utilização do Pavilhão Municipal pela Câmara para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e orçamento da 

LEIRISPORT; 

b) Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pelo Município de 

Leiria previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) Adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, de 

acordo com o plano e orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €10.000,00 (Dez mil euros), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo (mapa de atribuições), deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de gestão e 

utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
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(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 
1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, relativo ao equilíbrio de 

contas, no caso do resultado de exploração anual operacional acrescido dos 

encargos financeiros se se apresentar negativo, é obrigatório uma transferência por 

parte do Município para a LEIRISPORT, com vista a equilibrar os resultados de 

exploração operacional do exercício em causa. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para cobertura 

do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo com o plano e 

orçamento da Empresa para o ano em curso é, no máximo, de €20.000,00 (Vinte mil 

euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por duodécimos, 

através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à aplicação do 

disposto no n.º 4 do Artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, que determina que deve ser 

incluída uma verba suplementar no orçamento do exercício subsequente, 

efectuando-se a transferência no mês seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o 

seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto 

dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre 

as partes. 
Cláusula Sétima 

(Obrigações do Município de Leiria) 
O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa, mensalmente; 

b) Pagar as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, mensalmente; 

c) Entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

d) Transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 
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A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) Salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) Fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município 

de Leiria; 

d) Realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Nona 
(Princípio da boa-fé) 

Ambas as partes comprometem-se a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa-fé. 

Cláusula Décima 
 (Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Primeira 
 (Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do 

artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, ….. de Agosto de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2996/08, 13 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade, aprovar o 

contrato-programa acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
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12.3. Contrato-Programa de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da 
Carreira 
DLB N.º 1085/08 | Presente a minuta do contrato-programa que abaixo se transcreve: 
«CONTRATO-PROGRAMA DE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARREIRA 

O Pavilhão Municipal de Carreira é um dos equipamentos essenciais para a 

prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 

próprio concelho. 

Porém, para a prossecução dos objectivos que nortearam a sua construção e 

justificação do respectivo investimento, não é indiferente a gestão e o uso que dele se 

faça. 

Tendo a empresa Municipal Leirisport, E.M. sido criada com o objectivo, entre 

outros, de gerir e explorar equipamentos desportivos, justifica-se que a gestão e 

exploração do Pavilhão Municipal de Carreira seja atribuída àquela empresa, mediante 

a celebração de um contrato-programa no qual se inscrevam todos os direitos e 

obrigações das partes. 

Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, propõe-se a celebração do Contrato-Programa, a 

seguir transcrito, com a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com 

vista à gestão e exploração da Pavilhão Municipal das Carreira. 
«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA 

CARREIRA» 

CONSIDERANDO QUE: 

É inegável o peso e a importância que o Desporto, concebido nas suas amplas e 

diversificadas funções educativas, culturais, lúdicas, de melhoria de saúde e da 

qualidade de vida das populações, assume actualmente na sociedade portuguesa em 

geral e nos Leirienses em particular. 

O Desporto, desde que devidamente orientado, dá um enorme contributo à formação da 

criança e do jovem, promove a saúde dos indivíduos, colabora na integração social do 

jovem e na luta contra a sua marginalização, desempenha um importante papel cultural 

e constitui um factor insubstituível de desenvolvimento na educação, turismo e tempos 

livres. 

Neste quadro de valores, a Câmara Municipal de Leiria tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais determinante no domínio da produção e do desenvolvimento da 

prática desportiva, sobretudo a nível da criação de crescentes infra-estruturas. 

Na verdade, os equipamentos desportivos constituem a base essencial para a prática 

desportiva, na medida em que procuram dar resposta às necessidades da população, 

seja através da actividade lúdica recreativa, seja da formação desportiva, seja em geral 

dos diferentes níveis do sector desportivo. 
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Porém, tão ou mais importante que a concepção e construção dos equipamentos é a 

sua gestão e promoção, entendidas estas numa perspectiva de “serviço público” e não 

tanto numa visão demasiado economicista, sem por em causa, todavia, o princípio geral 

da boa administração. 

Importa, por isso, que a gestão, utilização e promoção dos equipamentos construídos 

correspondam às intenções e aos objectivos que conduziram à sua criação e ao 

investimento feito. 

É neste quadro que surge a LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., 

empresa pública municipal que tem por objecto social a “criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de 

actividades nestas áreas”. 

Na realidade, um dos objectivos que presidiu à criação daquela empresa municipal foi, 

justamente, a gestão e exploração dos equipamentos desportivos municipais, entre os 

quais se inclui o Pavilhão Municipal de Carreira. 

Assim, ENTRE:  

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante; 

e 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 

183 692, com sede no Estádio Municipal de Leiria, porta 7,2400-137 Leiria, 

representada neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas e Eng. Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado 

por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 

direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal de Carreira, sito na freguesia 

de Carreira, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 

2. A presente cedência do Pavilhão inclui os equipamentos nele existentes e que 

constam de lista anexa ao presente contrato-programa. 

3. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 

atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias e comparticipação para 

cobertura do prejuízo anual, bem como o modo e termos do seu processamento.  



1232 (53) 
 

CMLeiria/ Acta n.º 17, de 2008.08.20                                                                                              
Im-DA-15-09_A00                                                                                                               
                                                                                                                                                                              

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em 

vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 

2. O destino das receitas obtidas pela gestão do referido Pavilhão será definido pela 

LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Pavilhão Municipal que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 

implique a diminuição ou privação da LEIRISPORT da normal exploração da 

mesma, confere a esta o direito a uma indemnização compensatória, calculada de 

acordo com os preços de utilização estabelecidos. 

2. Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes 

casos: 

a) Utilização do Pavilhão Municipal pela Câmara para o desenvolvimento de 

actividades por si directamente organizadas, previstas no plano e orçamento da 

LEIRISPORT; 

b) Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pelo Município de 

Leiria previstas no plano e orçamento da LEIRISPORT; 

c) Adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à LEIRISPORT, em 2008, de 

acordo com o plano e orçamento da Empresa para o ano em curso, nos termos dos 

números anteriores, é no máximo, de €15.000,00 (Quinze mil euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 

4. A atribuição de espaços efectuados não prevista no plano e orçamento da 

LEIRISPORT nas situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 e descrito no 

Anexo (mapa de atribuições), deve ser remetida para a LEIRISPORT com pelo 

menos 1 mês de antecedência e objecto de requisição do serviço por parte do 

Município de Leiria ou de aditamento ao presente contrato; 

5. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 

apresentação de notas de débito acompanhadas por relatórios mensais de gestão e 

utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
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(Comparticipação para cobertura do prejuízo de exploração anual) 
1. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, relativo ao equilíbrio de 

contas, no caso do resultado de exploração anual operacional acrescido dos 

encargos financeiros se se apresentar negativo, é obrigatório uma transferência por 

parte do Município para a LEIRISPORT, com vista a equilibrar os resultados de 

exploração operacional do exercício em causa. 

2. Para efeitos do número anterior, o valor previsto da comparticipação para cobertura 

do prejuízo de exploração anual a atribuir à LEIRISPORT de acordo com o plano e 

orçamento da Empresa para o ano em curso é, no máximo, de €30.000,00 (Trinta 

mil euros). 

3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito por duodécimos, 

através da apresentação de notas de débito mensais. 

4. No caso do montante da comparticipação prevista no plano e orçamento não ser 

suficiente para a cobertura do prejuízo anual do Pavilhão, procede-se à aplicação do 

disposto no n.º 4 do Artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, que determina que deve ser 

incluída uma verba suplementar no orçamento do exercício subsequente, 

efectuando-se a transferência no mês seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula Sexta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 

conservação ou de beneficiação no Pavilhão, destinadas a manter ou aumentar o 

seu grau de utilização, rentabilidade e exploração, bem como os níveis de conforto 

dos seus utilizadores. 

2. O regime de comparticipação financeira da Câmara nas obras referidas no número 

anterior será definido caso a caso e objecto de contratos-programa a celebrar entre 

as partes. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 

a) Pagar à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa, mensalmente; 

b) Pagar as comparticipações para cobertura do prejuízo anual referidas na 

Cláusula Quinta do presente contrato-programa, por duodécimos, mensalmente; 

c) Entregar à LEIRISPORT o Pavilhão, de forma a garantir a sua plena utilização e 

exploração para os fins a que se destina; 

d) Transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Oitava 
(Obrigações da LEIRISPORT) 
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A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) Salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos mesmos; 

b) Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Pavilhão por aquele; 

c) Fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município 

de Leiria; 

d) Realizar todas as obras necessárias ao bom funcionamento do Pavilhão. 

Cláusula Nona 
(Princípio da boa-fé) 

Ambas as partes comprometem-se a executar o presente contrato-programa no estrito 

cumprimento dos princípios da boa-fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato-programa 

serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Décima-Primeira  
(Imposto do Selo) 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força do disposto na 

alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto no n.º 1 e na alínea s) do n.º 3 do 

artigo 3.º, ambos do respectivo Código. 

Cláusula Décima-Segunda 
(Vigência) 

O presente contrato-programa vigora de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2008. 

Leiria, …. de Agosto de 2008 

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

2995/08, 13 de Agosto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo do disposto n.º 1 do artigo 

23.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por unanimidade, aprovar o 

contrato-programa acima transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua 

assinatura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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12.4. Contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 
beneficiação no Pavilhão Municipal da Carreira 
DLB N.º 1086/08 | Retirado 

 
12.5. Contrato de mandato para a aquisição de equipamentos e intervenções de 
beneficiação no Pavilhão Municipal Correia Mateus 
DLB N.º 1087/08 | Retirado 

 
12.6. Relatório de execução orçamental da Leirisport, EM, relativo ao 2.º trimestre 
de 2008 
DLB N.º 1088/08 | Em cumprimento do dever especial de informação consagrado na 

alínea d) do artigo 27.º da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foi presente o relatório de 

execução orçamental da LEIRISPORT, EM, referente ao 2.º trimestre do presente ano, 

tendo em vista o acompanhamento e controlo da sua actividade por parte da Câmara 

Municipal, no âmbito da função de accionista (ANEXO G). 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

12.7. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-Estruturas. 
Candidatura de Dezembro 2007. Rectificação da deliberação n.º 0605/08 

DLB N.º 1089/08 | Na deliberação anteriormente tomada por esta Câmara sobre o 

Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo / Infra-Estruturas, Candidatura de 

Dezembro 2007, o texto saiu com algumas imprecisões.  

Assim, onde se lê «...proposta de cabimento n.º 1758/08, de 6 de Maio de 

2008...», deverá ler-se «...proposta de cabimento n.º 2459/08 de 8 de Julho 2008».  
A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade concordar 

com a rectificação da deliberação n.º 0605/08, constante da acta n.º 10, de 13 de Maio. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO H). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  
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Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Pedido de apoio para reprodução de documentos. Requerente – Associação de 
Basquetebol de Leiria 
DLB N.º 1090/08 | A Associação de Basquetebol de Leiria, através da telecópia n.º 

231/08, de 10 de Julho do corrente ano, requereu ao Município de Leiria o fornecimento 

de fotocópias de dois manuais, num total aproximado de 5000 cópias, para efeitos de 

realização de um curso de Formação de Treinadores de Basquetebol – Nível I, no 

próximo mês de Setembro (dias 6,7,13,14,20 e 21). 

Considerando que compete ao Município promover medidas de formação 

desportiva de técnicos do concelho e que, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a competência para apoiar ou 

comparticipar no apoio a actividades de interesse municipal de natureza desportiva 

pertence à Câmara Municipal de Leiria, propõe-se o deferimento do pedido de apoio 

solicitado, mediante a execução das reproduções pretendidas na Reprografia da 

Câmara. 

 A Câmara depois de analisar e discutir o assunto, concordando com a proposta 

apresentada, deliberou por unanimidade conceder o apoio solicitado pela Associação 

de Basquetebol de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
Ponto dois 
Nomeação de dois elementos para a Comissão de Abertura de Propostas 
DLB N.º 1091/08 | Presente uma informação da Comissão de Abertura de Propostas, 

datada de 2008/08/14, que a que a seguir se transcreve: 

«Em virtude de quatro dos cinco elementos (três efectivos e dois suplentes) que 

compõem a Comissão de Abertura nomeada por deliberação de Câmara em 2005/11/17 

se encontrarem em gozo de férias, propõe-se a nomeação do Eng.º Filipe Ribeiro da 

Silva e Carlota Maria Lopes Cardeira para integrarem a Comissão que vai proceder ao 

acto público de abertura de propostas do seguinte processo e na seguinte data: 

Processo n.º 64/2008, de 2008/08/18. Execução do colector pluvial na Rua da 

Cruz, Casal dos Claros, Amor» 
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A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto deliberou por 
unanimidade ratificar o despacho do Vice-Presidente de 2008/08/14 que integra a 

Comissão de Abertura de Proposta os seguintes elementos: 

- Filipe Ribeiro da Silva, Eng. Civil 

- Carlota Maria Lopes Cardeira, Assistente Administrativa Especialista 

Mais deliberou que os referidos elementos irão proceder ao acto público 

referente ao seguinte processo: Processo n.º 64/2008, de 2008/08/18 Execução do 

colector pluvial na Rua da Cruz, Casal dos Claros, Amor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
Nomeação de um elemento para a Comissão de Abertura de Propostas 
DLB N.º 1092/08 | Presente uma informação da Comissão de Abertura de Propostas, 

datada de 2008/08/14, que a que a seguir se transcreve: 

«Em virtude de três dos cinco elementos (um efectivo e dois suplentes) que compõem a 

Comissão de Abertura nomeada por deliberação de Câmara em 2005/11/17 se 

encontrarem em gozo de férias, foi nomeado, por despacho do Vice-Presidente, o Eng.º 

Filipe Ribeiro da Silva para integrar a Comissão que vai proceder ao acto público de 

abertura de proposta do processo: 

Processo n.º 112/2007, de 2008/08/26. Beneficiação da EM 543, Barreira» 

A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto deliberou por 
unanimidade ratificar o despacho do Vice-Presidente de 2008/08/14 que integra a 

Comissão de Abertura de Proposta o seguinte elemento: 

- Filipe Ribeiro da Silva, Eng. Civil 

Mais deliberou que o referido elemento irá proceder ao acto público referente 

ao seguinte processo: Processo n.º 112/2007, de 2008/08/26. Beneficiação da EM 543, 

Barreira. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto quatro 
Ratificação do despacho proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, 
em 29 de Julho de 2008 
DLB N.º 1093/08 | Presente o despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal 

proferido em 29 de Julho de 2008, que determina a instauração de processo de 

inquérito destinado ao apuramento dos factos constantes do registo INT – 2008/6630, 
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de 27 de Maio de 2008, e nomeia instrutor do mesmo, a Dr.ª Ana Paula Ramos Alves, 

Técnica Superior Jurista de 1.ª Classe. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, atento o disposto no n.º 3 do artigo 

137.º do Código do Procedimento Administrativo, deliberou por unanimidade, ratificar 

o despacho proferido pela Presidente da Câmara Municipal, em 29 de Julho de 2008, 

porquanto o mesmo padece de um vício de incompetência relativa, uma vez que, nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, 

que aprova o Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 

Regional e Local, é à Câmara Municipal que compete ordenar a abertura de inquérito.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 
 

Encerramento da reunião  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Vice-Presidente 

encerrada a reunião, eram dezasseis horas e cinco minutos mandando que, de tudo 

para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal____________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa________________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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