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Acta n.º 27 
Ao primeiro dia do mês de Agosto do ano de dois mil e cinco, no Salão Nobre 

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

PRESIDENTE: DR.ª ISABEL DAMASCENO VIEIRA DE CAMPOS 
 COSTA 

VEREADORES: DR. VÍTOR MANUEL DOMINGUES LOURENÇO 

 ENG.º FERNANDO BRITES CARVALHO 

 DR. DANIEL VIEIRA PEREIRA  
 DR.ª MARIA MANUELA MIRANDA MARQUES DOS 

 SANTOS GÓIS GRAÇA 

 DR. GONÇALO NUNO BÉRTOLO GORDALINA LOPES 

 DR.ª NEUSA FERNANDINA SOBRINHO DE 
 MAGALHÃES 

 DR. HÉLDER MANUEL MATIAS ROQUE  

 ENG.ª ISABEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES DOS 
 SANTOS. 

** 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Ferreira, Chefe de 
Divisão Administrativa, em regime de substituição. 

** 

Estiveram presentes por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 
Arquit.Paulo Ramos, para apresentação dos processos de obras particulares, e o Chefe da 
Divisão de Loteamentos, o Arq.º José Manuel Raposo Pires, para apresentação dos 
processos de loteamentos e por parte do Departamento de Obras Municipais, o Eng.º 
Carlos Alberto Dias Marques, para apresentação dos processos de obras municipais. 

** 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO 

Às catorze horas e quarenta e cinco minutos a Senhora Presidente deu início à 
reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  

 

Ponto número um 
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Análise do seguinte processo de obras particulares: 

661/05  Luís Alberto Santos Mota Ferreira 
 

Ponto número dois 
Análise dos seguintes processos de Loteamento: 

Lot 44/79  Domingos João de Carvalho 

Lot 35/89  Ermelinda Florinda Silva Guarda Rosário 

Lot 27/90  José Rodrigues 

Lot 27/96  Obras Américo Mota, Ldª. 

Lot 12/97  Imobiliária Memoriense, Ldª. (e Outros) 

Lot 6/98  Mota Marques & Filhos, Ldª. 

Lot 29/99  Imocampinas – Compra e Venda de Propriedades, Ldª. 

 
Ponto número três 

Análise dos seguintes processos de Obras Municipais: 

T – 175/2002 Construção do Polidesportivo das Colmeias. Estudo de 
Revisão de Preços para aprovação 

T – 153/2003 Construção da Sede da Junta de Freguesia de Parceiros. 
Rectificação da designação da obra constante na deliberação 
n.º 0907/05 

 
Ponto número quatro 

1. Resumo de tesouraria 

2. Pagamentos 

3. Empréstimo de longo prazo para financiamento das obras do Estádio Municipal de 
Leiria pelo período de 20 anos, até ao montante de €12.644.526,00. Aditamento ao 
contrato de mútuo. Aprovação das cláusulas contratuais 

4. Relatório e Contas da Leirisport, EM 

 

Ponto número cinco 
Subsídios. Acção Social 

 

Ponto número seis 
Voto de Pesar 
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Ponto número sete 
1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Requerente 

  Filipe José Ribeiro Coelho de Moura 

2. Responsabilidade civil extracontratual do Município de Leiria. Octávio Godinho 
Gonçalves 

3. Proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Leiria 

4. Anulação de guias de débito respeitantes a dívidas da Feira Anual de Verão da Praia 
do Pedrógão e extinção de processos de execução fiscal 

5. Programa de Estimulo à Oferta de Emprego. Criação de Empresas. Portaria n.º  196-
A/01, de 10 de Março. Manuel Tiago Sequeira da Silva 

6. Direito de preferência na alienação de imóvel sito na Rua Dr. Manuel Magalhães 
Pessoa, n.º 9, Bairro das Almuinhas 

 
Ponto número oito 

1. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Leiria e a 
União Desportiva da Serra 

2. Contrato-Programa com a Leirisport, EM para a Implementação e Desenvolvimento 
do Programa "Saber Nadar" 

3. Contrato-Programa com a Leirisport, EM para a Implementação e Desenvolvimento 
do Programa "ViverActivo" 

4. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração do Complexo 
Municipal de Piscinas de Leiria 

5. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração da Piscina 
Municipal de Caranguejeira 

6. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração da Piscina 
Municipal de Maceira 

7. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração do Pavilhão 
Municipal de Arrabal 

8. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração do Pavilhão 
Municipal de Santa Eufémia 

9. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração do Pavilhão 
Municipal de Bajouca 

10. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração do Pavilhão 
Municipal de Caranguejeira 

11. Contrato-Programa com a Leirisport, EM sobre a Gestão e Exploração do Pavilhão 
Municipal de Maceira 

 

Ponto número nove  
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“VI Regata de Jangadas” e limpeza do Troço do Rio Lis. Pedido de Apoio 
(Ent.16986/05 e Entfe.4294/05) 
 

Ponto número dez 
1. Trespasse da loja n.º 13 do ex-Mercado Santana. Cand’land Ldª.  (Ent.15888/05) 

2. Fixação do contingente de táxis no concelho de Leiria. Reajustamento (Int.13477/04) 

3. Substituição de veículo afecto ao transporte em táxi (Ent.19422/05) 

4. Atribuição de lugar cativo no mercado de venda por grosso do Falcão – Têxteis, 
Calçado e Outros (Ent.19163/05 

5. Ratificação de Despachos. Licenças Especiais de Ruído (Ent.18356, 19013, 
17328/05) 

6. Ratificação de Despacho. Licença Especial de Ruído (Ent.19819/05) 

7. Ratificação de Despacho. Relocalização de alguns vendedores do Mercado de 
Levante de Leiria  

 

Ponto número onze 

1. Apoio ao Nucleo Ornitológico Telheirense para a realização da 7ª Expoaves 
2. Apoio à Junta de Freguesia da Boavista. IV Festival do Leitão 

3. Protocolo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia do Coimbrão 
para Obras de Benificiação do Cemitério - 2ª Fase 

4. Apoio à "Barraca" 

5. Apoio à Junta de Freguesia de Cortes para a realização das Tasquinhas 

 

Ponto número doze 
Cooperativa de Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria (Cercilei) – 

Apoio 
 
Ponto numero treze 

Actuação do grupo coral “Cantábilis” em Saint-Maur-des-Fossés 

 

Ponto número catorze  

Pedido de material de secretaria para as Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal 
 

Ponto número quinze 
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Exercício do Direito de Preferência 
 
Ponto número dezasseis 

Alterações ao trânsito em virtude de obras na Rua Comandante Almeida Henriques. 
Ratificação do Despacho da Sr.ª Presidente (Int: 2005/9170) 
 
Ponto número dezassete 

1. Apoio à Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria. Aquisição de CD’s 

2. Subsídio ao Rancho Típico Pinheirense. Transportes 

3. Subsídio ao Ateneu Desportivo de Leiria. Encenador 

4. Subsídio à Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo 

** 

Período Antes da Ordem do Dia 

N.º 1206/05 A Senhora Presidente felicitou e desejou as maiores felicidades ao vereador  
Dr. Hélder Roque pelas novas funções por ele assumidas como Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital St.º André de Leiria  

** 

N.º 1207/05 O vereador Dr. Vítor Lourenço propôs ao Executivo um Voto de Louvor ao 
jovem de Leiria, Eduardo Manuel Dias, por ter conseguido para a equipa de jovens 
estudantes que representou Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, no 
México, uma Menção Honrosa.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar este vot o de Louvor. 

** 

N.º 1208/05 O Vereador Dr. Gonçalo Lopes iniciou a sua intervenção fazendo uma 
chamada de atenção ao sistema de rega das rotundas na Nova Leiria, já que existe um 
desperdício de água e que foi objecto de uma reportagem num órgão de comunicação 
social. 

A vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  informou estar já a ser resolvido esta 
questão. Informou ainda que se trata de água não potável e que situações destas se devem 
a acção do vento que nalgum casos vira os expressores de rega da sua trajectória.  

** 
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N.º 1209/05 Pelo vereador Dr. Gonçalo Lopes  foi apresentada uma proposta de 
princípios relativa ao período que medeia entre a apresentação das listas e a data das 
eleições que é do seguinte teor: 

“1. Os subsídios e apoios pontuais ou extraordinários, a atribuir pela Câmara ao 
desenvolvimento de actividades ou de investimentos, sejam justificados pela sua urgência e 
mediante compromisso de efectivo pagamento até 30 de Setembro 2005. Caso não se 
cumpra alguns destes requisitos, o agendamento e deliberação das propostas ficarão 
adiadas para a 1.ª reunião de Câmara do próximo executivo resultante das eleições. 

2. Todos os eleitos, agentes, funcionários, avençados e quaisquer outras pessoas afectas 
ao exercício da actividade normal da Câmara/Município, que vierem a participar nas listas 
ou direcções de campanha dos partidos, ficaram impedidos, a partir da data de entrega das 
listas, de utilizar os meios camarários ao seu dispor para fins de campanha, nomeadamente 
telemóveis, despesas de representação e viaturas. Por isso, será fornecido mensalmente ao 
executivo da Câmara cópias das facturas de telemóveis, ajudas de custo e boletim itinerário 
das pessoas na situação descrita.” 

Sobre esta proposta, a Senhora Presidente  disse concordar em absoluto mas 
que não precisava de recomendações para o fazer.  

Não é a 1.ª vez que se candidata. Portanto é redundante para si. Em matéria de 
princípios, é de um rigor extremo. Considerou que se o Partido Socialista tivesse o mínimo 
indício que situações das descritas tivessem ocorrido, porventura faria sentido a proposta 
dos vereadores do P.S..  

O Vereador Gonçalo Lopes  esclareceu por seu lado que a proposta não põe em 
causa a honestidade e o exercício das funções da Senhora Presidente ou de quaisquer 
outras pessoas. 

Também o vereador Dr. Hélder Roque  relativamente à proposta considerou 
estarem a falar de coisas diferentes de parte a parte. Por seu lado vê a questão no 
momento político em que se vive de campanha eleitoral activa. 

Têm sido noticiadas situações de utilização abusivas dos meios autárquicos, 
algumas até eventualmente de câmaras socialistas. 

Assim a proposta apresentada tem alguma razoabilidade já que não se podem 
atribuir subsídios que mais tarde não se podem pagar.  

Sem pôr em causa a idoneidade das pessoas, deve adoptar-se um princípio de 
transparência e de contenção de despesas. 

A outra questão levantada pela proposta tem já a ver com a ilicitude de utilização 
de meios da Câmara, a qual pode ser aferida em outras sedes. 

Assim, quer a posição do vereador Dr. Gonçalo Lopes quer a da Senhora 
Presidente são conciliáveis. 

A vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  referiu que tendo ouvido atentamente a 
proposta entende que ninguém quis pôr em causa que não irá haver o máximo cuidado nas 
decisões a tomar e que não esteja tudo de acordo com a nossa consciência. Por outro lado 
se é aceite que a proposta contém aquilo que são os princípios e as práticas já adoptadas e 
a adoptar, não há razão para que a proposta não seja aceite. Antes pelo contrário e também 
por uma questão de transparência dos processos, seria bom que nesta reunião ficasse 
definido o conteúdo da proposta como normas a adoptar pelo executivo na fase que se 
avizinha, até para conhecimento público. 
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A Senhora Presidente  disse que o que lhe desagradava era o sentido de  
“recomendações” expressas porque para ela são uma prática. Mais disse que não haverá 
agora, como não houve noutras ocasiões em que se candidatou, atribuição de subsídios 
com falta de transparência, inaugurações, etc. 

Assim, a Câmara aprovou as normas propostas no período de 16 de Agosto a 7 
de Outubro de 2005, com excepção do Dr. Vítor Lourenço por não admitir que lhe sejam 
impostos princípios quando esses mesmos são sua prática comum. 

** 

N.º 1210/05 Relativamente ao projecto Quinta da Cerca, a vereadora Dr.ª Manuela 
Santos inquiriu qual a opinião do Departamento Jurídico da Autarquia sobre este projecto. 

A Senhora Presidente  esclareceu que o processo foi entregue ao Departamento 
Jurídico, segundo o qual a análise feita pela vereadora Dr.ª Manuela Santos estava 
correcta. No entanto, politicamente não altera a decisão tomada. 

Assim, os vereadores do Partido Socialista comunicaram que alteravam o seu 
sentido de voto aquando da aprovação deste Projecto (deliberação n.º 0996/05 de 20 de 
Junho),votando contra. 

** 

N.º 1211/05 A vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves . apresentou um conjunto de questões 
relacionadas com a sucata instalada na Calçada do Bravo, nomeadamente sob o ponto de 
vista legal da sua localização e actividade. 

Mais inquiriu da razão pela qual a Câmara não procedeu ainda à instalação de 
um parque de sucatas no concelho. 

A vereadora Dr.ª Neusa Magalhães informou que há uma obrigatoriedade da 
autarquias criarem parques de sucata; contudo não conhece nenhuma que o tenha feito 
com resultados positivos. 

Afirmou ainda que não concorda, de resto, com tal criação. Os contactos com o 
Instituto Nacional de Resíduos e outras entidades têm sido no sentido de alterar a legislação 
em vigor. Criando um parque de sucatas, a libertação de um espaço por um sucateiro, não 
permitiria a instalação de outro tipo de empresas. 

A solução passa no seu entendimento pelo cumprimento por parte dos sucateiros 
da legislação em vigor em termos de exigências ambientais, já que dela têm conhecimento 
através das notificações feitas. 

Mais informou que tem havido uma redução das sucatas no concelho, o que 
demonstra aliás que os sucateiros estão de algum modo, sensibilizados para esta matéria. 

** 

N.º 1212/05 A vereadora Dr.ª Neusa Magalhães comunicou com satisfação que  Leiria foi 
a única cidade portuguesa nomeada por um conjunto de peritos internacionais 
independentes para o prémio 2005 “Semana Europeia da Mobilidade”. 

Desta edição participaram 849 cidades, do qual resultou a selecção de 11 cidades, entre as 
quais Leiria, pelo desempenho notável durante a semana da mobilidade de 2004. Os 
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premiados vão ser apresentados numa conferência europeia a ter lugar em Londres em 
Setembro de 2005. 

Esta nomeação deveu-se ao forte empenhamento da cidade de Leiria ao envolver diversos 
parceiros e desenvolver actividades no âmbito da mobilidade sustentável, do ambiente e de 
caminhos seguros para crianças, para além de que implementou  diversas medidas 
permanentes no que respeita à eliminação das barreiras arquitectónicas, ao estacionamento 
automóvel, infra-estruturas para bicicletas e ao encorajamento de mudanças de 
comportamento como aquelas que a agenda XXI local pretende introduzir. 

Por último agradeceu a todas as entidades parceiras e colaboradores envolvidos 
no projecto o contributo sem o qual não seria possível este prémio, porque já é um prémio 
ser a única cidade do país nomeada. 

** 

N.º 1213/05 O vereador Dr. Daniel Pereira deu conhecimento ao Executivo dos 
excelentes resultados obtidos por atletas deste Concelho e que abaixo se referem: 

NATAÇÃO  
MARA SILVA (ASAL)   - record nacional em infantis B, nos 800 metros livres com o tempo 
de  09:45,38. 
 MARA SILVA  foi também campeã nacional em 400 metros estilos, 400 metros livres e 800 
metros livres. 
SARA CRUZ (ASAL), no escalão de Infantis B, foi campeã nacional de 100 metros 
mariposa. 
TIAGO PEREIRA (A.D.C.R. BAIRRO DOS ANJOS) , no escalão de Infantis A, foi campeão 
nacional nos 100 metros costas e 200 metros costas. 
A A.D.C.R. BAIRRO DOS ANJOS  foi ainda campeã nacional na estafeta masculina dos 
4x100 metros livres, no escalão de Infantis A. 
O atleta NUNO MAXIMIANO , da A.D.C.R.BAIRRO DOS ANJOS , obteve os seguintes 
resultados no "Open de Espanha de Natação Adaptada - Córdoba", que decorreu nos dias 
16 e 17 de Julho de 2005: 
   - 4x100 metros Livres - 1º classificado 
   - 4x100 metros Estilos - 1º classificado 
ATLETISMO 
A atleta VÂNIA SILVA (JUVENTUDE VIDIGALENSE),  sagrou-se campeã nacional do 
martelo com 62,94 metros, nos Campeonatos de Portugal de Atletismo em Lisboa. 
 A Vânia venceu também o Encontro de Lançamentos Espanha-Portugal, com a 
marca de 65,93 metros. Esta marca, confirma uma subida de forma que esperemos que 
continue rumo aos mínimos para o Mundial de Helsínquia. 
o atleta PAULO BERNARDO (A.D.C.R. BAIRRO DOS ANJOS), sagrou-se campeão 
nacional de lançamento do disco, com a marca de 60,61 metros. 
TÉNIS 
 O CENTRO INTERNACIONAL DE TÉNIS DE LEIRIA  venceu o Campeonato 
Nacional de Ténis por Equipas, em Juniores Femininas. 

A Câmara tomou conhecimento.  

** 
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Ponto número um 

N.º 1214/05 Processo n.º 661/05 - (fl. - 418) 

De Luís Alberto dos Santos Mota Ferreira, residente na Rua Fonte de Alfena, 
n.º 52, na localidade de Outeiro da Ranha, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, 
referente ao pedido de renovação de licença para construção de muro e pavilhão destinado 
a armazém em Aguadinha, na localidade de Marinheiros, freguesia de Marrazes. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando  com a informação 
prestada pelo Departamento de Operações Urbanística s em 2005/07/28, 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, de libera por unanimidade aprovar o 
projecto de arquitectura e deferir o pedido de reno vação de licença referente à 
operação urbanística acima referida, condicionado a o seguinte: 

1. respeitar o projecto e obedecer a todas as dispo sições legais e 
regulamentares aplicáveis; 

2. colocar no local da obra placa identificativa do s técnicos responsáveis 
pela elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme 
previsto no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3. colocar aviso de publicidade no local da obra, d e acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei aci ma referido; 

4. requerer ocupação de via pública, caso se verifi que, nos termos do 
disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de  Operações Urbanísticas da 
Câmara Municipal de Leiria (RMOUCL); 

5. construir tapumes de resguardo, nos termos do pr evisto no artigo 91.º 
do RMOUCL; 

6. após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias,  proceder à 
desocupação do espaço público, ao levantamento do e staleiro, se o houver, e à 
limpeza do local da obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/0 1, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7. requerer autorização de utilização, nos termos d o artigo 63.º do 
referido Decreto-Lei e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8. ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 
9. caso pretenda a utilização do espaço em causa pa ra fins específicos 

deverá o mesmo ser objecto de posterior licenciamen to, de acordo com a legislação 
aplicável; 

10. previamente à emissão da autorização de utiliza ção deverá verificar-se 
a execução das infra-estruturas (alargamento do arr uamento, execução de passeio e 
drenagem de águas pluviais), devendo para o efeito garantir-se a utilização de 
materiais idênticos aos existentes no local; 

11. para efeitos de emissão do alvará de construção , apresentar os 
seguintes documentos: 

11.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emi ssão do alvará, 
conforme modelo disponível no Gabinete de Apoio ao Utente desta Câmara e na 
Internet no site www.cm-leiria.pt .; 

11.2. termo de responsabilidade assinado pelo técni co responsável pela 
direcção da obra, elaborado de acordo com o anexo d a Portaria n.º 1105/2001; 
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11.3. auto de implantação da obra, assinado pelo re spectivo director 
técnico; 

11.4. declaração do empreiteiro relativa à adjudica ção da obra por parte do 
titular da operação urbanística; 

11.5. fotocópia do documento de identificação pesso al do empreiteiro 
(bilhete de identidade, passaporte, autorização de residência ou documento 
equivalente nos termos da lei, no caso de pessoa si ngular, ou certidão do registo 
comercial e respectivo cartão de identificação, no caso de pessoa colectiva ); 

11.6. alvará de classificação em empreiteiro (origi nal e fotocópia), 
conforme disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º  12/04, de 09 de Janeiro; 

11.7. apólice de seguro a que se refere a alínea b)  do n.º 1 do artigo 1.º da 
Portaria n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabal ho), acompanhado do recibo válido 
comprovativo do respectivo pagamento; 

11.8. livro de obra, com menção do termo de abertur a; 
11.9. garantia ou depósito bancário no valor de €5. 000,00, a fim de garantir 

a reposição de infra-estruturas públicas susceptíve is de virem a ser deterioradas com 
a construção bem como a execução do colector de dre nagem de águas pluviais, de 
acordo com o 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.”; 

11.10. calendarização rectificada no que se refere ao prazo indicado para 
execução da obra, o qual deverá corresponder ao ind icado no plano de trabalhos; 

11.11. termo de responsabilidade do autor do projec to de arquitectura 
elaborado de acordo com o Anexo I da Portaria n.º 1 110/2001, de 19 de Setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dois 

N.º 1215/05 Processo de Loteamento n.º 44/79 - (fl.  107) 

De Domingos João de Carvalho,  residente na Travessa José Carvalho 
Novo n.º 6, freguesia de Marrazes, acompanhado de um requerimento a solicitar alterações 
ao loteamento sito em Madeiras, freguesia de Marrazes, acompanhado da seguinte 
informação da Divisão de Loteamentos: 

 “Tratam-se de alterações ao loteamento que consistem na reformulação das 
características de todos os lotes e parte do espaço público. 

O local está abrangido por espaço urbano de média densidade, de acordo com a 
planta de delimitação do aglomerado de Leiria do PDM. 

Analisado o processo verifica-se que o projecto de alterações apresentado 
carece de elementos técnicos essenciais à sua análise, nomeadamente áreas de 
construção acima e abaixo da cota de soleira (folha 96), áreas de implantação e área de 
cedência. 

Verifica-se ainda o seguinte: 
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1. Os limites do terreno loteado no levantamento topográfico não coincidem com 
os limites do terreno assinalado na planta do levantamento aerofotogramétrico da CML à 
esc:1/5000 (folha 56). 

Verifica-se também que nenhum destes limites coincidem com as peças gráficas 
iniciais do loteamento; 

2. A soma de todas as áreas que compõem o loteamento (área dos lotes + 
áreas de cedências) não corresponde à área total do terreno que se encontra definida 
(folhas 96 e 98); 

3. O arruamento reformulado não contempla passeio público como continuidade 
dos passeios existentes, não sendo cumprida a Portaria n.º 1136/2001 de 25 de Setembro. 

A solução urbanística proposta não é funcional. O espaço público não tem 
continuidade com a envolvente e o troço de rede viária não apresenta dimensionamento e a 
coerência necessária ao normal funcionamento; 

4. A construção proposta para o lote 2 não cumpre com o Art.59º do RGEU; 
5.  Deverá ser garantido um remate adequado da fachada virada para o lote 3, 

tendo em consideração a tipologia de habitação unifamiliar confinante; 
6. Todas as alterações propostas deverão constar inequivocamente nas peças 

escritas e peças desenhadas do projecto de alterações ao loteamento; 
7. As alterações apresentadas ao projecto de loteamento deverão ser 

requeridas por todos os proprietários do loteamento; 
8. A área assinalada como “Alargamento previsto pela Câmara” nas peças 

desenhadas corresponde a um espaço devidamente murado, que se depreende ser de um 
outro proprietário. 

Face ao exposto a solução apresentada não poderá ser aprovada por violar legislação 
de âmbito geral, nomeadamente por não cumprir com o Artigo 59º do RGEU, Portaria n.º 
1136/2001, de 25 de Setembro, e Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro, pelo que se 
propõe o indeferimento nos termos da 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 DL.177/2001, de 4 de Junho. 

Mais se informa que o Alvará n.º 284 (folha 32) define “moradia” para o lote n.º1 
e o projecto de loteamento define “... três lotes para construção (habitações dois pisos, para 
dois fogos)...” (folha 4). 

No entanto no lote n.º 1 já se encontra construído um edifício para habitação 
colectiva com 16 fogos e 4 pisos mais cave, licenciado através do processo de obras n.º 
2037/91.” 

A Câmara, depois de analisar o assunto e tendo em c onta a informação 
prestada pela Divisão de Loteamentos em 27/07/2005,  que propõe o indeferimento da 
pretensão nos termos da alínea a) do n.º 1 do artig o 24.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Le i n.º 177/01, de 4 de Junho, por 
não cumprir com o artigo 59.º do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 
Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, e Portar ia n.º 1110/2001, de 19 de 
Setembro, delibera por unanimidade notificar o requ erente nos termos dos artigos 
100.º e 101.º do Código de Procedimento Administrat ivo. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1216/05 Processo de Loteamento n.º 35/89 - (fl.  228) 
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De Ermelinda Florinda da Silva Guarda do Rosário,  residente na Rua Carlos 
J. Moreira, 16, freguesia de Caranguejeira, acompanhado de um requerimento a solicitar a 
recepção definitiva das obras de infra-estruturas e o cancelamento da parte restante da 
garantia bancária do loteamento situado em Quinta do Paraíso, freguesia de Leiria. 

Os SMAS comunicam que as infra-estruturas da rede de água e da rede de 
esgotos domésticos do loteamento estão em condições de serem recebidas definitivamente. 

De acordo com as informações do Departamento de Obras Municipais (a fls. 222 
e 233), “...não há condições para proceder à recepção provisória do loteamento por não 
cumprir com o projecto aprovado...” 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar o cancelamento da garantia bancária N/N.º  540092215200 emitida pelo Banco 
Nacional Ultramarino, S.A. referente à rede de água s e saneamento. 

Mais delibera informar a requerente que o projecto não foi cumprido, pelo 
que não estão reunidas as condições para ser efectu ada a recepção provisória, 
conforme comunicado pelo ofício n.º 20983, datado d e 14/10/2003. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1217/05 Processo de Loteamento n.º 27/90 - (fl. 939) 

De José Rodrigues,  com escritório na Rua Dr. José Gonçalves, Edifício 
Arcadas, n.º 15, 1.º, Escritório 1 em Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar 
vistoria às infra-estruturas das zonas verdes do loteamento situado em Rua de Santo 
António, freguesia de Leiria. 

De acordo com a informação da Divisão de Espaços Verdes poderá ser 
efectuada a recepção provisória dos espaços verdes e a redução da garantia bancária. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção provisória das zonas verdes e a redução da garantia bancária n.º 
03930004183880019 emitida pela Caixa Geral de Depós itos, S.A., para €43.735,08, que 
ficará cativa até à recepção definitiva das infra-e struturas que a mesma cauciona. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1218/05 Processo de Loteamento n.º 27/96 - (fl.  373) 

De Obras Américo Mota, Ldª., com sede na Rua da Feira n.º 280, freguesia de 
Bidoeira de Cima, acompanhado de um requerimento a solicitar a recepção definitiva das 
obras de infra-estruturas do loteamento situado em Maligueira - Marinheiros, freguesia de 
Marrazes. 

De acordo com as informações da EDP, SMAS, Departamento de Obras 
Municipais e Divisão de Espaços Verdes poderá proceder-se à recepção definitiva das infra-
estruturas e respectivo cancelamento da parte restante das garantias bancárias. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
autorizar a recepção definitiva das infra-estrutura s do loteamento e o cancelamento 
da parte restante das garantias bancárias n.º 0393. 000522.888.0019 (rede de águas e 
rede de esgotos domésticos e pluviais) e n.º 0393.0 00521.988.0019 (rede viária e 
arranjos exteriores) emitidas pela Caixa Geral de D epósitos, S.A. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1219/05 Processo de Loteamento n.º 12/97 - (fl. 1063) 

De Imobiliária Memoriense, Ldª. e Outros,  com sede na Rua Dr. José 
Gonçalves, Edifício Arcadas, n.º 15, 1.º, Escritório 1, em Leiria acompanhado de um 
requerimento a solicitar a recepção provisória das obras de infra-estruturas e a redução das 
garantias bancárias do loteamento situado em Quinta do Taborda - Guimarota, freguesia de 
Leiria. 

De acordo com a informação do Departamento de Obras Municipais, poderá ser 
efectuada a recepção provisória parcial da rede viária, à excepção dos trabalhos 
mencionados no 4.º parágrafo. As garantias bancárias referentes à rede viária deverão ser 
reduzidas para 10% do seu valor inicial, acrescidas do valor €35.000,00. 

De acordo com a informação da Divisão de Espaços Verdes poderá ser 
efectuada a recepção provisória dos espaços verdes e a redução das garantias bancárias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade o 
seguinte: 

a) autorizar a recepção provisória parcial da rede viária à excepção dos 
trabalhos mencionados no 4.º parágrafo da informaçã o do Departamento de Obras 
Municipais, bem como a redução da garantia bancária  n.º 255 263 emitida pelo Banco 
Espirito Santo e Comercial de Lisboa, S.A. para 10%  do seu valor inicial, e a garantia 
bancária n.º 9729.000242.982.0019 emitida pela Caix a Geral de Depósitos, S.A. para 
10% do seu valor inicial acrescida de €35.000,00, q ue ficarão cativas até à recepção 
definitiva das infra-estruturas que as mesmas cauci onam. 

b) autorizar a recepção provisória das zonas verdes  e a redução da 
garantia bancária n.º 255 262 emitida pelo Banco Es pirito Santo e Comercial de 
Lisboa, S.A. para 10% do seu valor inicial, e a gui a de depósito n.º 0394009990850 
emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., para 1 0% do seu valor inicial, que ficarão 
cativas até à recepção definitiva das infra-estrutu ras que as mesmas caucionam. 

Mais delibera dar conhecimento à requerente do teor  da informação 
prestada pelo Departamento de Obras Municipais. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1220/05 Processo de Loteamento n.º 6/98 - (fl. 430) 

De Mota Marques & Filhos, Ldª., com sede na Rua Miguel Torga, 225 – r/c, em 
Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar a redução da garantia bancária 
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referente às infra-estruturas de água e saneamento do loteamento sito em Lavegadas, 
freguesia de Parceiros. 

De acordo com a informação dos SMAS pode ser reduzida a garantia bancária 
referente à rede de águas e de esgotos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade  
autorizar a redução da garantia bancária n.º 720029 59437 (rede de águas e rede de 
esgotos) emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mút uo de Pombal, C.R.L. para 10% do 
seu valor inicial, que ficará cativa até à recepção  definitiva das infra-estruturas que a 
mesma cauciona. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

N.º 1221/05 Processo de Loteamento n.º 29/99 - (fl.  461 e 511) 

De Imocampinas - Compra e Venda de Propriedades, Ldª., acompanhado de um 
requerimento de António Frazão, Ldª. (na qualidade de proprietária do lote 40), com sede 
na Rua Alto da Fonte n.º 4, Casal do Relvas, em Batalha, e de Construções Gaspares, 
Ldª.  (na qualidade de proprietária dos lotes 41 e 42) com sede na Rua do Vale, 19, Casal 
dos Claros, freguesia de Amor, a solicitar alterações aos Lotes 40, 41 e 42 do loteamento 
sito em Sobreiro/Carreira de Água/ Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa, que consistem 
no aumento da área de implantação e da área da cave para estacionamento, aumentando 
consequentemente a área total de construção. 

Decorreu o prazo da discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 do 
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 177/01 de 04 de Junho, sem oposição. 

A Câmara, depois de analisar o assunto delibera por  unanimidade aprovar 
as alterações requeridas para os lotes 40, 41 e 42,  bem como autorizar a emissão do 
Aditamento ao Alvará. 

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 seguinte relação: 
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** 

Ponto número três  
T – 175/2002 CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DAS COLME IAS. ESTUDO DE 
REVISÃO DE PREÇOS PARA APROVAÇÃO 
N.º 1222/05 Pela firma CONDOP – Construções e Obras Públicas, S.A. e confirmado pelo 
Departamento de Obras Municipais foi presente para aprovação o Estudo de Revisão de 
Preços, respeitante aos Autos de medição N.º s 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; e 13; da 
obra supra, no valor de €11.111,61 + IVA. 

A Câmara tomou conhecimento e com base na informaçã o prestada pelo 
Departamento de Obras Municipais delibera por unani midade aprovar o estudo de 
revisão de preços apresentado no valor de €11.111,6 1 + IVA. 

** 

T – 153/2003 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUES IA DE PARCEIROS - 
RECTIFICAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DA OBRA CONSTANTE DA DEL IBERAÇÃO N.º 
0907/05 
N.º 1223/05 Considerando que o título da deliberação n.º 1107/05, constante da acta n.º 
25, de 4 de Julho de 2005 encontra-se incorrecto, deverá o mesmo ser rectificado. 
Assim onde se lê: 
T – 152/2003 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DOS ORGÃOS E 
SERVIÇOS DA FREGUESIA DE PARCEIROS – INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
DEFINITIVA” 
Dever-se-á ler: 
.” T - 153/2003 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE PARCEIROS – 
INFORMAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA” 

A Câmara delibera por unanimidade aprovar a rectifi cação do título da  
deliberação n.º 0907/05 de 4 de Julho 

** 

Ponto número quatro 
RESUMO DE TESOURARIA 
N.º 1224/05 Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 29 de Julho de 2005, 
apresentando um Total de Disponibilidades de €4.818.508,20, sendo de Operações 
Orçamentais €3.989.853,73 e de Operações de Tesouraria €828.654,47. 

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

PAGAMENTOS 
N.º 1225/05 A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 
Presidente, no período de 18 a 29 de Julho de 2005, correspondente às Ordens de 
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Pagamento Gerais n.ºs: 4966, 5093, 5095, 5134, 5136 a 5138, 5159, 5162 a 5167, 5211, 
5292, 5315, 5317 a 5322, 5328 a 5332, 5334 a 5337, 5339 a 5345, 5347, 5348, 5356, 5368, 
5370 a 5392, 5411, 5412, 5418, 5430, 5435, 5453, 5454 às Ordens de Pagamento de 
Facturas n.ºs: 430, 3629, 4362, 4394, 4426, 4517, 4529, 4530, 4532, 4538, 4545, 4550, 
4554, 4600, 4629, 4638, 4639, 4645, 4648, 4653, 4660, 4669, 4670, 4683, 4715, 4745, 
4772, 4791, 4823, 4859, 4860, 4864 a 4866, 4871, 4872, 4876, 4882, 4885, 4890, 4892, 
4893, 4896, 4903, 4912, 4918, 4919, 4921, 4948, 4965, 4974, 4975, 4977 a 4992, 4996 a 
5004, 5006 a 5033, 5035 a 5060, 5062 a 5066, 5072, 5073, 5075 a 5080, 5084, 5085, 5087, 
5121, 5122, 5160, 5168, 5175, 5181, 5182, 5194 a 5196, 5198, 5202 a 5204, 5206 a 5208, 
5210, 5213 a 5217, 5219, 5220, 5225, 5227 a 5229, 5233, 5235, 5238 a 5241, 5254 a 5258, 
5260, 5262, 5271, 5274, 5279, 5285, 5293 a 5295, 5298 a 5313, 5323, 5326, 5327, 5349 a 
5354, 5359, 5361, 5362, 5364, 5367, 5396, 5398 a 5410, 5413 a 5416, 5421, 5423, 5425 a 
5429, 5432 a 5434, 5436 a 5445, 5448, 5450 a 5452, 5457 a 5463, 5465 a 5469, 5471 a 
5473, 5475 a 5478, 5480, 5481, 5484, 5486 a 5488, 5490, 5492, 5538, 5539 e às Ordens de 
Pagamento de Tesouraria n.ºs: 354, 383 a 391 no valor total de €2.770.813,92 .  

A Câmara tomou conhecimento. 

** 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DAS OB RAS NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DE LEIRIA PELO PERÍODO DE 20 ANOS, ATÉ AO  MONTANTE DE 
€12.644.526,00. ADITAMENTO AO CONTRATO DE MUTUO – A PROVAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
N.º 1226/05 ADITAMENTO N.º 1 AO CONTRATO DE MÚTUO C ELEBRADO EM 9 DE 
SETEMBRO DE 2002 
Entre os abaixo assinados: 

Dexia Crédit Local 
uma sociedade anónima com directório e conselho fiscal, com capital social de 
1 327 004 846 EUR, com sede no Quai André Citroën, nº 7 a 11, 75015 PARIS, registada no 
registo do comércio e das sociedades de Paris sob o número B 351 804 042,  
representado pelo Sr. ______________, 
doravante designado por: "O Mutuante"  
por um lado, 
e  

A CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 
representada pela Dr.ª Isabel Damasceno Campos, 
doravante designada por: "A Mutuária "  
por outro lado. 
Foi convencionado o seguinte: 
PREÂMBULO 
Considerando que o Mutuante concedeu um empréstimo no valor de 12.644.526 euros à 
Mutuária em 9 de Setembro de 2002 para financiar a construção do novo Estádio 
Municipal/Euro 2004 (doravante designado por Contrato de Mútuo). Na data da assinatura, 
o montante integral do empréstimo foi sacado. 
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Tendo a Mutuária desejado alterar as condições financeiras aplicáveis ao Contrato de 
Mútuo, as partes convencionaram celebrar o presente aditamento. 
Uma cópia autenticada das deliberações dos órgãos do Município que autorizam a 
celebração do presente aditamento consta do anexo 1. 

ARTIGO 1º 
As expressões utilizadas com maiúscula no presente aditamento terão o significado que 
lhes é atribuído no artigo 1º  do Contrato de Mútuo, tal como modificado pelo presente 
aditamento. 
1.1. No artigo 1º - Definições – do Contrato de Mútuo, são inseridas as seguintes definições: 
Fax de Cotação  designa o documento cuja minuta consta do anexo 2, enviado pelo 
Mutuante à Mutuária por fax, nos termos do artigo 11 bis do Contrato de Mútuo. 
Data para Produção de Efeitos da Arbitragem designa o dia 20 de Outubro de 2005. 
EURIBOR 6 meses designa a taxa a 6 meses (EURO Interbank Offered Rate), conforme 
publicada no ecrã da Telerate, página 248, sob a égide da FBE (Federação Bancária da 
União Europeia)». 
CMS 10 anos designa a taxa SWAP (Constant Maturity SWAP) conforme publicada no ecrã 
da Telerate, página 42 281, ás 10 horas (hora de Londres). 
Coeficiente CMS designa o coeficiente indicado no Fax de Cotação para a primeira fase. 
Primeira Fase  designa o período compreendido entre o dia 20 de Outubro de 2005, 
inclusive, e no máximo até ao dia 20 de Outubro de 2012, exclusive. A duração da primeira 
fase será definida na data da fixação das novas condições financeiras aplicáveis ao 
empréstimo nos termos do artigo 11 bis do Contrato de Mútuo. 
Segunda Fase  designa o período que se inicia no dia seguinte ao do fim da primeira fase e 
a Data de Vencimento Final.» 
1.2. No artigo 1º - Definições – do Contrato de Mútuo, o termo Período de Juros é 
completado da seguinte forma : 
 “ Desde que o Mutuário aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do 
Contrato de Mútuo, “Período de Juros”  designa os períodos sucessivos de 6 meses com 
início na Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, aplicável ao Empréstimo”. 

ARTIGO 2º 
Após o artigo 6º - Opção de Conversão do Empréstimo à Taxa Variável em Empréstimo à 
Taxa Fixa - é inserido um artigo 6-bis com a seguinte redacção: 
 “Artigo 6-bis 
Todavia, a contar da data em que o Mutuário aceitar as condições financeiras da arbitragem 
conforme definido no artigo 11 bis do contrato de Mútuo, deixará de poder, até ao termo da 
Primeira Fase, utilizar a Opção de Conversão do Empréstimo à Taxa Variável em 
Empréstimo à Taxa Fixa. O Mutuário só poderá recorrer à Opção de Conversão do 
Empréstimo à Taxa Variável em Empréstimo à Taxa Fixa durante a Segunda Fase”. 

ARTIGO 3º 
Após o artigo 7º - Juros - é inserido um artigo 7-Bis com a seguinte redacção: 
 “Artigo 7-Bis 
Desde que o Mutuário aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do 
Contrato de Mútuo, o Empréstimo produzirá juros nas seguintes condições:  
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I – Durante a Primeira Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é calculada com 
base na formula seguinte : 
Coeficiente CMS x EURIBOR a 6 meses menos 2 x (CMS 10 anos menos EURIBOR a 6 
meses) ; 
O CMS 10 anos e à EURIBOR a 6 meses, tal como constatados 8 Dias Úteis antes de cada 
Data de Vencimento de Juros. A taxa de juro obtida desta forma aplica-se ao Período de 
Contagem de Juros decorrido. 
Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 
Período de Contagem de Juros correspondente com base num ano de 360 dias. 
A título meramente indicativo, no dia 15/04/2005, o coeficiente CMS seria de 1,87. O 
coeficiente efectivamente aplicado ao Empréstimo, em todo o caso inferior a 2,00, será 
definido de acordo com as modalidades previstas no artigo 11 bis do Contrato de Mútuo. 
II – Durante uma Segunda Fase, a taxa de juro aplicável à contagem de juros é igual à 
EURIBOR a 6 meses, tal como constatada 2 Dias Úteis antes de cada Data de Vencimento 
de Juros, acrescida de uma Margem de 0,20%. A taxa de juros obtida desta forma aplica-se 
ao Período de Contagem de Juros seguinte.  
Os juros serão calculados com base no número exacto de dias decorridos durante o 
Período de Contagem de Juros correspondente com base num ano de 360 dias.” 

ARTIGO 4º 
Após o artigo 8º - Amortização do Capital – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 8-Bis 
com a seguinte redacção: 
 “Artigo 8-Bis 
Desde que o Mutuário aceite e confirme a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do 
Contrato de Mútuo, o Empréstimo será amortizado nas seguintes condições: 
A partir da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, o Empréstimo será reembolsado 
em 33 prestações em cada Data de Vencimento de Juros, sendo as 32 primeiras prestações 
do montante 341.743,95 euros (Trezentos e quarenta e um mil setecentos e quarenta e três 
euros e noventa e cinco cêntimos) cada uma e a última do montante de 341.743,80 euros 
(Trezentos e quarenta e um mil setecentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos). 

ARTIGO 5º 
Após o artigo 9º - Reembolso antecipado – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 9.4. 
com a seguinte redacção: 
9.4. Durante o Período de Amortização do Capital e desde que o Mutuário aceite e confirme 
a arbitragem nos termos do artigo 11 bis do Contrato de Mútuo, o reembolso antecipado do 
Empréstimo será submetido às seguintes condições: 
9.4.1. Durante a Primeira Fase, a Mutuária pode proceder, sujeito ao pagamento da 
penalização fixada no artigo 9.5. infra, ao reembolso antecipado total do Empréstimo numa 
Data de Vencimento de Juros, desde que comunique a sua decisão ao Mutuante com pelo 
menos 35 dias de antecedência por carta registada com aviso de recepção. 
9.4.2. A partir da data de expiração da Primeira Fase e durante a Segunda Fase, a Mutuária 
tem a faculdade de proceder ao reembolso antecipado total ou parcial do montante do 
Empréstimo em dívida numa Data de Vencimento de Juros, sem penalizações, mediante um 
pré-aviso dado ao Mutuante com pelo menos 35 dias de antecedência por carta registada 
com aviso de recepção.” 
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ARTIGO 6º 
Após o artigo 9º - Reembolso antecipado – do Contrato de Mútuo, é inserido um artigo 9.5. 
com a seguinte redacção: 
9.5. A penalização de reembolso antecipado previsto no artigo 9.4.1. define-se da seguinte 
forma: 
9.5.1. Durante a Primeira Fase, o reembolso antecipado terá lugar contra o pagamento ou 
recebimento de uma penalização pela Mutuária, que tem por objecto assegurar o equilíbrio 
financeiro do contrato entre as duas partes. 
A penalização de reembolso antecipado é fixada pelo Mutuante tendo em conta as 
condições prevalentes  nos mercados financeiros 10 dias úteis antes da data de reembolso 
antecipado. Dia útil significa um dia em que o sistema de pagamento europeu Trans-
European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (sistema TARGET) 
esteja em funcionamento. Se a data determinada desta forma não corresponder a um dia 
em que a Bolsa de Paris esteja aberta, a data considerada será o dia anterior em que tal 
bolsa esteja em funcionamento (doravante designado por “ Dia de Fixação ”). 
No Dia de Fixação, o Mutuante pede previamente a duas instituições de referência nesses 
mercados para calcularem o montante da penalização a pagar pela parte devedora em 
virtude do reembolso antecipado do empréstimo. 
A penalização de reembolso antecipado aplicada é a média aritmética dessas duas 
penalizações. 
9.5.2. O montante da penalização de reembolso antecipado assim fixado é comunicado ao 
Mutuário no Dia de Fixação até às 11H00. Nesse mesmo dia, o Mutuário comunica a sua 
decisão por escrito ao Mutuante até às 11H30. Em caso de resposta negativa ou na falta de 
resposta nesse prazo, o reembolso antecipado não se realiza. 
Em caso de acordo do Mutuário, a penalização de reembolso antecipado torna-se 
imediatamente exigível e é paga pelo Mutuante ou pelo Mutuário, na data de Vencimento de 
Juros em que se verifica o reembolso antecipado do empréstimo.” 

ARTIGO 7º 
No artigo 15.2. foi inserido, entre a segunda e terceira alínea, as disposições seguintes:  
No caso de se verificar a exigibilidade, proce-se também de pleno direito ao cálculo, pelo 
Dexia Crédit Local, e ao pagamento, pela parte devedora, eventualmente por compensação, 
ou da indemnização definida no artigo 9.5.1., sendo que o Dia de Fixação passa então a ser 
o quinto dia útil seguinte ao termo do prazo de 8 dias acima fixado, ou da indemnização 
definida nos artigos 10.1. e 10.2. primeira alínea caso a conversão do empréstimo em taxa 
fixa tenha ocorrido. 

ARTIGO 8º 
Após o artigo 11 do Contrato de Mútuo, é inserido o artigo 11 bis com a seguinte redacção: 
 “Artigo 11 bis – Concretização da arbitragem 
A partir da data em que o Mutuário receber o visto do Tribunal de Contas e o mais tardar 5 
Dias Úteis antes da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem, o Mutuante comunicará 
ao Mutuário, através do Fax de Cotação, as condições aplicáveis ao Empréstimo, tendo em 
conta as condições financeiras prevalecentes nos mercados financeiros, para efeitos do 
disposto nos artigos 6-Bis, 7-Bis, 8-Bis, 9.4., 9.5. do Contrato de Mútuo, bem como as 
respectivas definições. 
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Após a recepção do Fax de Cotação, o Mutuário dispõe de um prazo de 30 minutos para 
confirmar o seu acordo relativo às condições de arbitragem propostas, devolvendo por fax 
ao Mutuante o Fax de Cotação com a menção «De acordo». 
Em caso de aceitação pelo Mutuário do Fax de Cotação, as novas condições financeiras 
aplicam-se ao Empréstimo a contar da Data para Produção de Efeitos da Arbitragem. 
Na falta de aceitação pelo Mutuário das condições propostas pelo Mutuante, os artigos 6-
Bis, 7-Bis, 8-Bis, 9.4., 9.5. e 15.2. do Contrato de Mútuo, bem como as respectivas 
definições, não se aplicarão, mantendo-se inalteradas as condições financeiras do 
Empréstimo.” 

ARTIGO 9 º 
O artigo 26.2.b – Bonificação de juros – é eliminado 

ARTIGO 10º 
O artigo 28 – Foro - passa a ter a seguinte redacção: 
 “Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente contrato, as partes 
devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 
acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 
competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa.” 

ARTIGO 11º 
Em conformidade com as disposições do Decreto-Lei nº 220/94, de 23 de Agosto, a taxa 
anual efectiva engloba, entre outros, os juros, despesas, comissões ou remunerações 
directas ou indirectas de qualquer natureza. É uma taxa anual proporcional à taxa do 
período, postecipada e expressa para cem unidades monetárias. A taxa do período é 
calculada em termos actuariais assegurando, segundo o método dos juros compostos, a 
igualdade entre, por um lado, as quantias mutuadas e, por outro, todos os pagamentos 
devidos pela Mutuária em virtude desse financiamento a título de capital, juros e despesas 
diversas. 
A Mutuária reconhece ter procedido pessoalmente a todas as estimativas que considera 
necessárias para avaliar o custo efectivo global do Empréstimo. 
A título informativo, as partes declaram que a Taxa Anual Efectiva é: [...]% ao ano com base 
na última EURIBOR a 6 meses e CMS 10 anos publicada à data de assinatura do 
aditamento e de um Coeficiente CMS de 1.87. 
Fica expressamente entendido que esta taxa é meramente indicativa e não vincula o 
Mutuante nem a Mutuária para o futuro. 

ARTIGO 12º 
Uma comissão de montagem igual a 0,10% sobre o montante do empréstimo devido será 
devida pelo Mutuário ao Mutuante. 
Essa comissão será paga pelo Mutuário até dia 20/10/2005 apenas em caso de aceitação 
do Fax de Cotação. 

ARTIGO 13º 
O presente aditamento será regido e interpretado de acordo com o Direito português. 
Em caso de litígio relativo à interpretação ou execução do presente aditamento, as partes 
devem envidar os seus melhores esforços para chegar a acordo de boa fé. Na falta de 
acordo, os litígios ficam sujeitos à jurisdição dos tribunais portugueses, sendo atribuída 
competência exclusiva aos tribunais da comarca de Lisboa. 

ARTIGO 14º 
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As disposições do Contrato de Mútuo não alteradas pelo presente aditamento mantêm-se 
em vigor sem alterações. 

ARTIGO 15º 
O presente aditamento entra em vigor a contar da data da sua assinatura, sujeito ao 
preenchimento, o mais tardar 7 dias úteis antes da Data de Vencimento de Juros de 
20/10/2005, das seguintes condições suspensivas: 
- entrega pelo Mutuário de uma cópia autenticada do visto do Tribunal de Contas relativo ao 
presente aditamento; 
- entrega pelo Mutuário de uma cópia autenticada das procurações das pessoas autorizadas 
a assinar o presente aditamento e o Fax de Cotação em representação da Mutuária. 

 
Feito em 3 originais, sendo um destinado ao Tribunal de Contas.  
[….], aos […] 
  

O MUNICÍPIO DE LEIRIA 
Dra. Isabel Damasceno Campos 
Presidente da Câmara Municipal 

 

DEXIA CRÉDIT LOCAL 
XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 
 

A Câmara analisou o assunto e deliberou por maioria , com a abstenção do 
vereador Dr. Gonçalo Lopes, aprovar o aditamento ao  Contrato de Mutuo – aprovação 
das cláusulas contratuais. 

** 

RELATÓRIO E CONTAS DA LEIRISPORT, EM 
N.º 1227/05 Presente o Relatório e Contas da Leirisport E.M. que foi previamente 
distribuído pelos Senhores Vereadores e que contou com a presença do seu Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva e Dr. João Paulo 
Empadinhas. Vogal do Conselho de Administração 
 O Vereador Dr. Gonçalo Lopes  começou por fazer alguns pontos prévios a este 
Relatório nomeadamente: 

1.º o documento foi apresentado fora do prazo, injustificadamente: fica-se por saber a 
razão deste atraso, tendo em conta que o Relatório tem data de 8 de Junho e o Parecer do 
Fiscal Único de 11 de Julho, realçando ainda o facto de ter sido divulgado primeiramente à  
comunicação social 

2.º sobre a anterior Administração, a Senhora Presidente comunicou primeiramente 
que Cristina Grácio apresentou razões de ordem pessoal para se demitir do então Conselho 
de Administração. Contudo, foi mais tarde dado conhecimento ao Executivo, também pela 
Senhora Presidente, a  carta apresentada por este membro do Conselho de Administração 
que diz que foi “forçada” a demitir-se por discordar da posição tomada pela Câmara 
Municipal de Leiria relativamente ao novo Conselho de Administração que iria tomar posse. 

3.º Tendo ocorrido uma deslocação de sete pessoas ligadas à Leirisport à Alemanha 
para uma visita de estudo técnico, qual a sua fundamentação? 
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 O Fiscal Único coloca reservas quanto ao cálculo das amortizações (equipamentos 
concluídos e em uso). Os resultados líquidos estão por isso sobreavaliados. Por outro lado, 
não faz sentido considerar o Estádio como “imobilizado em curso”, assim como o complexo 
das piscinas. Considera que aqui houve uma tentativa de ignorar as amortizações que são 
custos. 
 Quanto aos camarotes, houve sobreavaliação dos proveitos. Caso isto não tivesse 
acontecido, o resultado líquido seria negativo. 
 Ignora o parecer do Tribunal de Contas e da posição do P.G.R. relativamente ao  
Acordo com a União Desportiva de Leiria. 
 Má utilização do estádio já que por cada pessoa que paga bilhete, duas são 
convidadas. 
 Os resultados apresentados são positivos. No entanto, os proveitos de 2004 
assentam em duas verbas: uma extraordinária (resultante do Euro 2004) e dois milhões de 
euros resultantes de indemnizações compensatórias. 
 Considera ainda que a Leirisport apresentará sempre resultados positivos enquanto 
a Câmara de Leiria lhe transferir verbas através de indemnizações compensatórias. 
As dívidas a terceiros no montante de 26 milhões de euros foi outra preocupação 
manifestada por este Vereador. 
 Assim, e em conformidade com o atrás referido o seu sentido de voto só poderá ser 
contra. 
 A Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves apresentou a seguinte declaração: 

“Começo por salientar que o Relatório e Contas tem a data de 8 de Junho, a Certificação 
Legal e Relatório do Fiscal Único tem a data de 11 de Julho e não nos foi apresentada 
qualquer justificação para o atraso verificado na apresentação das contas. 
Os documentos apresentados para análise reflectem uma vez mais uma gestão deficiente 
de uma empresa que só acarreta prejuízos para o seu único accionista, a Câmara Municipal 
de Leiria, o que também se irá reflectir nos munícipes deste concelho pois estão em causa 
dinheiros únicamente públicos. 
De salientar que 38,28% dos proveitos operacionais registados são indemnizações 
compensatórias e que as indemnizações compensatórias para cobertura do défice de 
exploração aumentaram 5% em relação a 2003. 
Ainda em relação aos proveitos regista-se um desvio para menos de cerca de 29% em 
relação ao previsto, enquanto que os custos operacionais registam um aumento de 77% em 
relação a 2003 e foram superiores em 5,61% relativamente ao previsto. 
Saliento ainda os resultados do contrato com a UDL, SAD em que os valores facturados 
pela UDL, SAD são bastante superiores aos facturados pela LEIRISPORT, ou seja 745 180 
euros contra 175 190 euros e em que só a componente fixa para a UDL, SAD de 450 000 
euros é mais do dobro do facturado pela LEIRISPORT. 
No que respeita às piscinas, os resultados de exploração são negativos de –292 433 euros 
e os proveitos reais são muito inferiores aos previstos. 
Idêntica situação se constata na exploração do Parque de Campismo do Pedrógão , onde 
os resultados são inferiores aos de 2003, negativos de –32 014 euros verificando-se 
também, aumento dos custos de exploração. 
O passivo total registado é de 87 190 210 euros em que a dívida de médio longo prazo é de 
54 555 228 euros. 
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Relativamente ao Estádio, a licença de utilização é de 09/01/2004 e a licença de 
funcionamento é de 03/05/2004, logo a questão que se coloca é porque é que não foram 
feitas amortizações, se as obras estavam concluídas e em funcionamento? 
Aliás o próprio Relatório de Certificação Legal de Contas assinala este facto, estimando que 
o activo e o resultado líquido estejam sobrevalorizados 733 405 euros, pelo menos e 
assinala ainda a questão da não aplicação do princípio contabilístico da especialização, 
originando que os proveitos e o resultado líquido estejam sobrevalorizados 158 218 euros. 
Ora nestas condições, o que se constata é que afinal os resultados positivos apresentados 
são uma falácia em relação a uma gestão que se pretende equilibrada. 
E ainda, uma gestão que conduz a diminuição de proveitos e a aumento de custos de 
exploração e as contas que lhe estão associadas não podem merecer senão um voto contra 
do CDS-PP.” 

O vereador Dr. Hélder Roque iniciou a sua intervenção começando por 
cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração afirmando ver com agrado a sua 
presença nesta reunião para apresentação e discussão deste Relatório que todos sabiam 
não ser da sua responsabilidade a gestão a que se reporta o referido documento. 

Sobre este Relatório afirmou que mais uma vez ele vem consubstanciar e dar 
força ao que sempre tem dito: trata-se de uma empresa que não merece credibilidade e que 
como tal deve ser extinta. 

A Leirisport E.M. só existe porque a Câmara Municipal de Leiria lhe paga todas 
as despesas. 

Para além disso, este Relatório deveria ter sido entregue até 31.03.2005 e tendo 
sido apresentado só agora, sem qualquer justificação, descredibiliza ainda mais a empresa, 
pondo em causa os princípios da democracia. 

Considera não justificar-se a excursão de sete elementos da Leirisport à 
Alemanha. Mais considerou que lhes faltou bom-senso político: não se pode separar a 
questão da realização de um jogo em que participou a União Desportiva de Leiria a esse 
mesmo Estádio. 

Considerou ainda a existência de manobras de engenharia financeira. Realçou 
que o Revisor Oficial de Contas deixou a sua posição salvaguardada mantendo as suas 
reservas relativamente aos documentos apresentados. 

A finalizar lamentou o facto de que iria acabar o seu mandato autarquico “sem 
levar a água ao seu moínho”  ou seja: ver a Leirisport E.M. extinta. 

O seu sentido de voto era naturalmente contra. 
A Senhora Presidente  respondendo às questões levantadas começou por dizer 

que desde a apresentação das contas até à emissão do parecer do Fiscal Único, mediou 
um certo período. Tendo ficado prontas, decidiu-se submeter a Reunião de Câmara onde 
estivessem todos os membros presentes. Antes desse período, houve atrasos de facto no 
apuramento dos elementos e no tratamento dos documentos imputáveis à Leirisport. 

Relativamente ao pedido de demissão de Cristina Grácio, informou que 
verbalmente, foram razões pessoais as invocadas para o seu pedido de demissão. Quando 
o pedido foi apresentado por escrito, foram realmente invocados outros motivos, não 
podendo naturalmente explicar a razão. 

Quanto às indemnizações compensatórias pagas à Leirisport têm estas a ver 
com o papel social desempenhado por esta empresa municipal. Os equipamentos são de 
interesse público, de utilização colectiva e devem ser utilizados através da prática de preços 



 

CMLeiria/ Acta n.º 27 de 2005.08.01 

0001329(36) 

sociais. A diferença entre o preço social e o preço de mercado é coberta por essas mesmas 
indemnizações compensatórias. 

Outro assunto abordado aquando das intervenções ouvidas, dizia respeito às 
entradas gratuitas no Estádio Municipal. Esclareceu que a política seguida por este 
Município é de fomentar a prática desportiva nomeadamente na utilização dos 
equipamentos. 

O Presidente do Conselho de Administração da Leirisport E.M. Dr. José Manuel 
Benzinho começou a sua intervenção endereçando um convite a todos os membros do 
Executivo para visitarem as instalações da Leirisport na certeza de que muitas das dúvidas 
se dissiparão com a consulta de alguns elementos informativos. 

Sobre as reservas do Revisor Oficial de Contas sob o ponto de vista técnico, não 
tem nada a opor sobre as mesmas.  

Por outro lado, no ano de 2005 o que tiver de ser corrigido, sê-lo-á. 
Mas também é verdade que o Revisor Oficial de Contas diz que a 

responsabilidade das contas é do Conselho de Administração da Leirisport. O anterior 
aprovou-as e é responsável por elas. Contudo lembrou que a opinião do Conselho de 
Administração não tem de coincidir com o parecer do R.O.C.. 

O cash-flow não se alteraria se os resultados apresentados fossem outros. 
As indemnizações compensatórias distribuíram-se pelas piscinas, parque de 

campismo e clubes, tendo o valor diminuído relativamente ao ano anterior. 
A Senhora Presidente  a finalizar este assunto, disse que a dimensão do parque 

desportivo existente no concelho de Leiria justifica a existência da Leirisport E.M.. é uma 
questão de opção estratégica que considera correcta e sem qualquer motivo para ser 
alterada. 

A Câmara delibera por maioria, com os votos contra dos Senhores 
Vereadores Dr. Hélder Roque, Dr.ª Maria Manuela San tos, Dr. Gonçalo Lopes e Eng.ª 
Isabel Gonçalves, aprovar o Relatório e Contas da L eirisport, EM.  

** 

Ponto número cinco 
SUBSÍDIOS. ACÇÃO SOCIAL 
N.º 1228/05 Presente a seguinte listagem para atribuição de apoio financeiro a entidades 
legalmente existentes no concelho: 

 
Entidade 

 
Objecto 

 
Comparticipação 

Rubrica/Proposta 
 

Associação Novo 
Olhar (Ent. 
9428/05) 

Apoio para pagamento de renda 
referente a 2005. 

€8.249,88 
(12 Tranches mensais) 

2005.A.85/4422 

Lions Clube de 
Leiria (Ent. 
9030/05) 

Apoio para pagamento de renda 
referente a 2005. 

€3.964,32 
(12 Tranches mensais) 

2005.A.85/4423 

Rotary Clube de 
Leiria (Ent. 
5169/05) 

Apoio para 2.º Torneio de Tiro 
aos Pratos a favor do Lar Santa 
Isabel. 

 
€500,00 

2005.A.85/4424 
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Associação 
Portuguesa de 
Paralesia Cerebral 
- APPC (Ent. 
13787/05) 

Apoio para custear a renda 
referente a 2005. 

 
€7.800,00 

(12 Tranches mensais) 

2005.A.84/4425 

Junta Diocesana 
de Leiria – 
ACISJF (Ent. 
10898/05) 

Apoio para desenvolvimento de 
actividades para 2005. 

 
€2.500,00 

2005.A.85/4426 

Academia Cultural 
e Social de 
Maceira (Ent. 
17872/05) 

Apoio para aquisição de viatura 
de transporte de doentes. 

 
€7.482,00 

2005.I.122/4427 

Cáritas Diocesana 
de Leiria (Ent. 
30509/05) 

Apoio para Colónia de Férias na 
Praia do Pedrógão. 

€11.460,00 
(2 Tranches em Agosto 

e Novembro) 

2005.A.85/4429 

Centro de Bem 
Estar Infantil de 
Monte Real (Ent. 
1200/04) 

Apoio para obras de reparação 
na sede. 

€10.000,00 
(2 Tranches em Agosto 

e Novembro) 

2005.I.122/4430 

A Câmara analisou o assunto e, tendo em consideraçã o que nos termos da 
alínea h) e do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/ 99, de 14 de Setembro, os municípios 
dispõem de atribuições no domínio da Acção Social, delibera por unanimidade 
atribuir de acordo com as alíneas a) ou b) do n.º 4  do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, os apoios financeiros supra referid os às entidades constantes no 
respectivo mapa. 

** 

Ponto número seis 
VOTO DE PESAR 
N.º 1229/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar à funcionár ia desta Câmara Municipal, 
Maria Isabel Bicho Carreira, pelo falecimento de se u pai, tendo a Câmara deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 

N.º 1230/05 Pela Senhora Presidente foi apresentada  uma proposta no sentido de 
ser concedido um voto de profundo pesar ao funcioná rio desta Câmara Municipal, 
José Augusto Silva Pereira, pelo falecimento de sua  mãe, tendo a Câmara  deliberado 
por unanimidade concordar. 

** 

Ponto número sete  
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PEDIDO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO  MUNICÍPIO DE 
LEIRIA. REQUERENTE – FILIPE JOSÉ RIBEIRO COELHO DE MOURA 
N.º 1231/05 Presente o requerimento com a entrada n.º 14211, de 2004.05.05, do Sr. 
Filipe José Ribeiro Coelho de Moura, residente na Rua da Associação, n.º 198, Vale do 
Horto, 2400.828 Azóia, no qual vem requerer ao município o pagamento de danos sofridos 
no valor de € 356,10 em virtude de, no dia 2004.04.28, lhe ter caído em cima uma placa de 
obras, com a dimensão aproximada de 1.50mx1.00m, referente à obra que a Câmara 
Municipal de Leiria promovia em frente à Caixa Geral de Depósitos, que se encontrava 
colocada num passeio da Rua de Alcobaça, junto do edifício dos Paços do Concelho do 
Município de Leiria, perto dos semáforos. 

No âmbito da instrução a que o citado pedido deu origem, produziu a Divisão 
Administrativa a informação n.º 18.CDIA/05, de 2005.07.13, cujo teor se dá aqui por 
inteiramente reproduzido, a qual conclui pela proposta de deferimento da pretensão do 
requerente, porquanto : 

a) a placa de sinalização é um bem móvel que está na posse do Município de Leiria 
e sujeita à sua vigilância, na prossecução das atribuições relativas a segurança e  
comodidade do trânsito, tendo sido colocada no passeio pelo Departamento de Obras 
Municipais; 

b) estipula o artigo 493.º, n.º 1 do Código Civil que “quem tiver em seu poder uma 
coisa móvel (…) com o dever de a vigiar (…) responde pelos danos que a coisa (…) 
causar”. Esta norma, que pressupõe a detenção material da coisa causadora do dano, 
estabelece assim uma presunção de culpa in vigilando, a qual pode ser ilidida se o 
Município provar que, dadas as circunstâncias do caso, não foram violadas quaisquer 
normas legais ou quaisquer regras técnicas ou de prudência comum ou se provar que os 
danos se teriam produzido ainda que tivesse devidamente cumprido o dever de guarda e 
vigilância (artigos 493.º e 350.º do Código Civil); 

c) não logrou o ente público provar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior 
ou que tivesse tomado as medidas necessárias para prevenir os danos; 

d) atenta a factualidade apurada, conclui-se que o Município de Leiria é 
responsável, por culpa presumida, pelos prejuízos causados ao requerente; 

e) a produção de um dano ou prejuízo na esfera jurídica de um terceiro é também 
requisito da responsabilidade do município. E, no caso vertente, o requerente sofreu danos 
patrimoniais, contabilizados com base nos documentos juntos aos autos, em € 306,14; 

f) os danos sofridos pelo requerente são uma consequência normal, típica, 
provável da queda da placa,  existindo um nexo de causalidade entre facto ilícito culposo 
praticado pelo Município e os danos sofridos, aferido aquele  segundo a teoria da 
causalidade adequada (artigo 563.º do Código Civil); 

g) estão cumpridos os pressupostos cumulativos de que a lei faz depender a 
responsabilidade extracontratual das autarquias locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, delibera po r unanimidade 
concordar com a informação n.º 18.CDIA/05, de 2005. 07.13, prestada pela Divisão 
Administrativa, e manifestar a sua intenção de defe rir o pedido deduzido por Filipe 
José Ribeiro Coelho de Moura,  de ressarcimento dos  danos sofridos no valor de 
€306,10 em virtude de, no dia 2004.04.28, lhe ter c aído em cima uma placa de obras, 
com a dimensão aproximada de 1.50mx1.00m, referente  à obra que a Câmara 
Municipal de Leiria promovia em frente à Caixa Gera l de Depósitos, que se encontrava 
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colocada num passeio da Rua de Alcobaça, junto do e difício dos Paços do Concelho 
do Município de Leiria, perto dos semáforos. 

Mais delibera notificar o requerente, dispensando a  audiência dos 
interessados,  ao abrigo do disposto na alínea b) d o n.º 2 do artigo 103.º do  Código 
do Procedimento Administrativo, uma vez que os elem entos constantes do 
procedimento conduzem a uma decisão que lhe é intei ramente favorável. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO  DE LEIRIA. 
OCTÁVIO GODINHO GONÇALVES 
N.º 1232/05 Retirado 

** 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE LEI RIA 
N.º 1233/05 Retirado  

** 

ANULAÇÃO DE GUIAS DE DÉBITO RESPEITANTES A DÍVIDAS DA FEIRA ANUAL DE 
VERÃO DA PRAIA DO PEDRÓGÃO E EXTINÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL 

N.º 1234/05 Presente a informação do Sector de Execuções Fiscais de 2005/07/19, que 
a seguir se transcreve: 

“Conforme informação n.º 1/2005-MM Pedrógão o funcionário responsável pela cobrança de 
taxas, na Feira Anual de Verão da Praia do Pedrógão, recebeu o mês de Junho dos 
vendedores Anita de Jesus Cardoso Miguel e Adriano Cardoso Miguel (nos termos do 
Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma não 
Sedentária | Mercado Levante), conforme o procedimento que já vem sendo habitual, 
através de entrega de envelope com a quantia mensal exacta. 

A cobrança realizou-se no dia 5 de Julho no Centro Associativo Municipal, todavia o valor 
“devido à deslocalização” só foi entregue no dia seguinte, encontrando-se o processo já em 
fase de execução fiscal. Efectivamente no dia 6 de Julho foram emitidas as certidões de 
divida n.º 115 e 116,  o que obriga a cobrança do encargos, juros e do imposto de justiça, ou 
seja, à exigência de valor superior ao legitimamente esperado, o que certamente lesaria os 
vendedores que em nada contribuíram para o sucedido.  

Considerando que já foram emitidas novas guias n.º s 18440 e 18443, ficando resolvida a 
situação quanto ao pagamento voluntário  e tempestivo dos vendedores Anita de Jesus 
Cardoso Miguel e Adriano Cardoso Miguel; 

Considerando que existem duas certidões de dívida n.º s 115 e 116 , respectivamente, da 
Anita de Jesus Cardoso Miguel e do Adriano Cardoso Miguel, em fase de processo 
executivo”. 
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Uma vez que foram emitidas indevidamente as guias de débito n.ºs 17 055 e 17 056 - com 
base nas quais foram emitidas as certidões de dívida n.ºs 115 e 116 -  propõe-se, pois, ao 
abrigo das disposições conjugadas dos artigos 270.º, n.º 1, 176.º, n.º 1, alínea b) e 28.º, n.º 
2, alínea l) do CPPT e do artigo 33.º, alíneas e) e f) do Regulamento da Organização dos 
Serviços Municipais. 

A Câmara delibera por unanimidade anular as guias d e débito n.ºs 17 055 e 
17 056 e consequentemente declarar extintos os resp ectivos processos executivos e 
determinar o arquivo destes, ao abrigo das disposiç ões conjugadas dos artigos 270.º, 
n.º 1, 176.º, n.º 1, alínea b) e 28.º, n.º 2, alíne a l) do Código de Procedimento e 
Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, e do 
artigo 64.º, n.º 7, alínea d) da Lei n.º 169/99, de  18 de Setembro, na redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

** 

PROGRAMA DE ESTIMULO À OFERTA DE EMPREGO. CRIAÇÃO D E EMPRESAS. 
PORTARIA N.º 196-A/01, DE 10 DE MARÇO. MANUEL TIAGO  SEQUEIRA DA SILVA.  

N.º 1235/05 Presente o ofício n.º 1672, de  22/06/2005, do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de Leiria, ENT 16968/05, acompanhado de um pedido apresentado 
por MANUEL TIAGO SEQUEIRA DA SILVA solicitando parecer para a criação de uma 
empresa do ramo de  actividade de “Bar ”, a localizar na Rua Tenente Valadim R/C,  Leiria. 

A Câmara apreciou o assunto e, com base  na informa ção prestada pela 
Junta de Freguesia de Leiria constante do ofício 74 0/05, de 13 de Julho de 2005, 
anexo ao respectivo processo, delibera por unanimid ade ao abrigo da alínea a) do n.º 
2 do artigo 24.º da Portaria n.º 196-A/01, de 10 de  Março, emitir parecer favorável à 
criação da empresa pretendida devendo possuir insta lações adequadas e licenciadas 
para a sua laboração. 

** 

DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA DR. MANUEL 
MAGALHÃES PESSOA, N.º 9, BAIRRO DAS ALMUINHAS 

N.º 1236/05 Presente um requerimento registado sob o n.º ENT.18893/2005 de Paulo 
Jorge Carreira Coelho Franco, na qualidade de proprietário da casa n.º 9, sita na Rua Dr. 
Magalhães Pessoa, Bairro das Almuinhas, onde requer que a Câmara se pronuncie sobre o 
exercício do direito de preferência na alienação  daquele imóvel e direito de superfície 
constituído sobre a parcela de terreno onde a referida casa se encontra implantada. 

A Câmara Municipal por escritura pública de 19.01.1984 alienou e cedeu 
respectivamente o direito de propriedade plena do citado imóvel e o direito de superfície da 
implantação e respectivo logrodouro a Teresa Carreira da Horta. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade autorizar a venda do imóvel acima ident ificado, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro e não exercer o direito 
de preferência na referida transmissão, 
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Delibera também, nos termos do disposto no artigo 2 0.º do mesmo diploma, 
advertir o requerente de que deverá comunicar à Câm ara Municipal a identificação do 
novo adquirente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número oito 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENT RE O MUNICÍPIO 
DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA 

N.º 1237/05 Pelo Senhor Vereador do Desporto Dr. Daniel Pereira foi presente a minuta de 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo em epígrafe e que abaixo se 
transcreve: 

 “CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DESPORTIVA DA  SERRA 

JUSTIFICAÇÃO 
Considerando que a União Desportiva da Serra, como entidade privada de carácter 
associativo que prossegue fins de interesse público, em especial ao nível do 
desenvolvimento desportivo, se assume como uma das associações mais representativas 
da freguesia de Santa Catarina da Serra, do concelho de Leiria; 
Considerando a proposta apresentada pela União Desportiva da Serra com vista à 
celebração de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo destinado à 
construção de um Pavilhão Multiusos Coberto, com Balneários, que mereceu aprovação da 
Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião de 20 de Junho de 2005; 
Considerando que os municípios dispõem, por força do preceituado na alínea f) do artigo 
13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, de atribuições no domínio do desporto; 
Considerando que aos órgãos municipais está cometida a competência para apoiar a 
construção de equipamentos desportivos e recreativos de âmbito local, conforme estabelece 
a alínea c) do n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; 
Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505 181 266, com sede no Largo da República, na 
cidade de Leiria, representado pela Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel 
Damasceno Vieira de Campos Costa, casada, natural da freguesia e concelho de Mirandela, 
residente na Quinta de Santo António, Lote 63, 5.º Dt.º, freguesia de Marrazes, concelho de 
Leiria, como primeiro outorgante e a União Desportiva da Serra, contribuinte fiscal número 
501.751.378, com sede em Campo da Portela – 2495 SANTA CATARINA DA SERRA, 
freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria, representada pelo Presidente da 
Direcção, Jaime Dias da Silva, natural da freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de 
Leiria, residente em Vale Tacão – Santa Catarina da Serra, portador do bilhete de 
identidade número 4.097.732, emitido em 2005/03/04, pelo Arquivo de Identificação de 
Leiria e válido até 2015/03/04, contribuinte fiscal n.º 119.905.698, como segunda 
outorgante, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 06 de 
Novembro, é celebrado o presente Contrato-Programa, que passará a reger-se pelas 
cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 

Objecto do Contrato 

O presente Contrato-Programa destina-se a regular a concessão de comparticipação 
financeira por parte do Município de Leiria à União Desportiva da Serra, com vista à 
implementação do Programa de Desenvolvimento Desportivo descrito no Anexo I, o qual faz 
parte integrante deste contrato. 

Cláusula Segunda 

Período de vigência do contrato 

O presente contrato vigora desde a data da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2005, 
com excepção das obrigações assumidas pela União Desportiva da Serra para com o 
Município de Leiria, previstas na Cláusula Oitava, as quais vigoram até à extinção do direito 
de superfície constituído por escritura pública datada de 12 de Maio de 2005, cuja cópia 
passa a fazer parte integrante deste contrato, como Anexo II. 

Cláusula Terceira 

Comparticipação Financeira 

A comparticipação financeira a prestar pelo Município de Leiria à União Desportiva da Serra, 
para os efeitos referidos na Cláusula Primeira, é no montante de €199.000,00 (cento e 
noventa e nove mil euros). 

Cláusula Quarta 

Afectação da comparticipação financeira 

A comparticipação financeira referida na cláusula anterior deverá ser afectada em absoluto, 
pela União Desportiva da Serra, à execução do programa de construção do Pavilhão 
Multiusos Coberto com Balneários, descrito no Anexo I. 

Cláusula Quinta 

Disponibilização da comparticipação financeira 

A comparticipação financeira referida na Cláusula Terceira será disponibilizada da seguinte 
forma: 

a) 1.ª fracção, correspondente a 25% da comparticipação, no valor de €49.750,00 
(quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta euros), após a assinatura deste contrato-
programa; 

b) 2.ª fracção, correspondente a 75% da comparticipação, no valor de €149.250,00 
(cento e quarenta e nove mil duzentos e cinquenta euros), mediante a conclusão da obra e 
sua verificação pelos serviços do Município. 

Cláusula Sexta 

Custo previsto do programa de desenvolvimento despo rtivo e responsabilidades pelo 
financiamento 

Para assegurar a concretização do programa descrito no Anexo I é previsto o custo total de 
€ 599.564,00 (quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro euros), 
sendo esta verba assegurada da seguinte forma: 

- Por comparticipação da Administração Central – Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente, ao abrigo do Despacho Ministerial n.º 41/MPAT/95, 
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de 30 de Março - €348.625,00 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco 
euros); 

- Por comparticipação financeira do Município de Leiria - €199.000,00 (cento e 
noventa e nove mil euros); 

- Por autofinanciamento do Clube - €51.939,00 (cinquenta e um mil, novecentos e 
trinta nove euros). 

Cláusula Sétima 

Prazo de execução do programa 

Sem prejuízo do preceituado na Cláusula Segunda, a União Desportiva da Serra 
compromete-se a executar o Programa constante do Anexo I até ao dia 31 de Dezembro de 
2005. 

Cláusula Oitava 

Obrigações assumidas pela entidade responsável pela  execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo 

São obrigações da União Desportiva da Serra: 

a) realizar a construção do Pavilhão Multiusos Coberto, com Balneários; 

b) apresentar o Relatório de Contas no final da execução do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, comprovando detalhadamente as despesas realizadas com a 
construção do Pavilhão Multiusos Coberto, com Balneários; 

c) apresentar os documentos comprovativos da realização das despesas com a 
construção do Pavilhão Multiusos Coberto, com Balneários 

d) permitir a utilização do Pavilhão Multiusos Coberto, com Balneários a toda a 
população escolar da freguesia de Santa Catarina da Serra, dentro do horário lectivo, 
através de um programa de utilização que constará de protocolo a celebrar entre as partes, 
conforme alínea f) da escritura pública de constituição do direito de superfície, de 12 de 
Maio de 2005, no prazo de 90 dias a contar da assinatura do presente Contrato-Programa; 

e) permitir a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este 
indicadas, de 10 horas por semana, em horário nocturno (18.30 horas às 24.00 horas) a 
combinar, até à extinção do direito de superfície, para a realização de treinos e competições 
desportivas; 

f) a utilização gratuita pelo Município de Leiria ou por entidades por este indicadas, de 
8 horas durante o fim de semana (Sábado e Domingo) no período compreendido entre as 
8.30 horas e as 24.00 horas a combinar, para a realização de treinos e/ou competições 
desportivas, até à extinção do direito de superfície. 

Cláusula Nona 

Acompanhamento e controlo da execução do programa 

É atribuição da entidade concedente da comparticipação financeira verificar o exacto 
cumprimento do programa descrito no Anexo I, procedendo ao acompanhamento da sua 
execução, nos termos do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de 
Novembro. 

Cláusula Décima 
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Destino dos bens construídos 

O Pavilhão Multiusos Coberto, com Balneários reverterá para o Município de Leiria nas 
situações previstas nas alíneas b), e) h) e j) constantes da escritura de constituição do 
direito de superfície a favor da União Desportiva da Serra. 

Cláusula Décima Primeira 

Condições de revisão do contrato  

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 e seguintes do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 
de Novembro, a revisão ou modificação do presente Contrato-Programa carece de acordo 
escrito entre a entidade concedente e a entidade beneficiária da comparticipação financeira. 

Cláusula Décima Segunda 

Cessação do contrato 

O presente Contrato-Programa cessa a sua vigência quando ocorrer quaisquer das 
circunstâncias previstas no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima Terceira 

Incumprimento do contrato 

As situações de incumprimento do presente Contrato-Programa e os respectivos efeitos são 
os previstos no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro. 

Cláusula Décima Quarta 

Imposto do Selo 

O presente Contrato-Programa está isento do Imposto do Selo por força no disposto na 
alínea a) do artigo 6.º, conjugado com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 
artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Anexo 1 – Programa de Desenvolvimento Desportivo  

O presente programa de promoção e de desenvolvimento desportivo caracteriza-se 
genericamente pela construção de um PAVILHÃO MULTIUSOS COBERTO COM 
BALNEÁRIOS, a levar a efeito na Zona Desportiva da UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA, 
sito  na freguesia de Santa Catarina da Serra, destinado ao desenvolvimento de planos 
regulares que fomentem a prática do desporto, nomeadamente de voleibol, basquetebol, 
badmington, ténis, ginástica desportiva e de manutenção e desportos de combate. 

Com a conclusão da construção deste PAVILHÃO MULTIUSOS COBERTO COM 
BALNEÁRIOS, de acordo com as regras exigidas pela legislação relativa à construção de 
infra-estruturas desportivas, pretende-se promover a actividade desportiva sistemática 
durante todo o ano, com a realização de competições regulares, acções de formação 
desportiva junto dos jovens, garantindo ainda, o apetrechamento necessário a esse 
desenvolvimento desportivo. 

A nível social, o programa de desenvolvimento desportivo que a UNIÃO 
DESPORTIVA DA SERRA pretende realizar assume um elevado interesse, na medida em 
que, através da sua concretização, se atingirão, entre outros, os seguintes objectivos: 

- Promoção, divulgação e intensificação da prática do desporto na freguesia de Santa 
Catarina da Serra, no Concelho de Leiria, extensível também a todo o país; 
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- Satisfação de necessidades de prática desportiva da comunidade em geral e dos 
jovens em particular; 

- Constituição de um meio educativo e formativo dos cidadãos, com contributos no 
âmbito da saúde, do rendimento profissional e da formação dos jovens, bem como da 
melhoria da qualidade de vida; 

- Garantia de melhores condições para os praticantes e os espectadores e 
simultaneamente para a qualidade do património do Clube e também para a própria 
freguesia e concelho onde está inserido. 
 A nível desportivo, e relativamente ao programa de acção, a UNIÃO 
DESPORTIVA DA SERRA pretende garantir a promoção de actividades desportivas, 
durante a época de 2005/2006, junto de jovens em fase de formação desportiva, nas 
seguintes áreas de formação: 

- iniciação à prática desportiva das modalidades de voleibol, basquetebol, badmington, 
ténis, ginástica desportiva e de manutenção e desportos de combate, através da definição 
de turmas por faixas etárias e níveis de adaptação; 

- sensibilização para a prática desportiva nas modalidades de voleibol, basquetebol, 
badmington, ténis, ginástica desportiva e de manutenção, e desportos de combate; 

- promoção da actividade física regular dos jovens em idade escolar, através das 
escolas da freguesia; 

- preparação física de complemento às equipas de outra modalidades desportivas 
desenvolvidas pelo clube, enquadrados por 6 técnicos e 2 massagistas. 
 A nível das infra-estruturas desportivas, durante o ano de 2005, a UNIÃO 
DESPORTIVA DA SERRA pretende garantir a construção de um PAVILHÃO MULTIUSOS 
COM BALNEÁRIOS, com as seguintes características principais: 

- pavilhão com a área em planta de 1.260 m2, dispondo as dimensões de 44,00 m x 
28,60 m, com pé-direito de altura variável entre 8,30 m e 3,40 m, o qual albergará: 
      - 1 (uma) zona para actividade desportiva com a área de 588,60 m2 (18,00 m x 32,70 
m), o qual dispõe de uma área de jogo máxima de 448,00 m2 (28,00 m x 16,00 m); 
      - 1 (um) átrio de entrada e acesso de público; 

- 1 (um) átrio de entrada e acesso de atletas 
- 1 (um) sala de recepção / controlo; 
-  conjunto de 3 (três) balneários (2 equipas + arbitragem); 
- 1 (uma) sala de arrumos/equipamentos; 
-  conjunto de 3 Instalações Sanitárias para Público (M, F, D); 
- 1 (uma) central técnica; 
- 1 (uma) sala polivalente 
- 1 (uma) sala de formação; 
- 1 sala de Professores; 
- 1 (uma) sala para Posto Médico / Primeiros Socorros;  
- 1 (uma) central técnica; 
- 1 (uma) copa/bar de apoio 
- 1 (uma) zona de bancadas, com 170 lugares sentados. 

 A nível dos resultados esperados com a implementação deste contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo, a UNIÃO DESPORTIVA DA SERRA pretende alcançar o 
seguinte: 

- Assegurar a prática desportiva do VOLEIBOL, a cerca de 100 atletas, nos escalões 
“escolas”, “infantis”, “iniciados”, “juvenis”, “juniores”. Pretende ainda promover a constituição 
de 6 equipas (3 M e 3 F), nos escalões de “infantis”, “iniciados” e “juvenis”, para eventual 
disputa dos respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 
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  - Assegurar a prática desportiva do BASQUETEBOL, a cerca de 100 atletas, nos escalões 
de “iniciados”, “cadetes”, “juniores” e “seniores”. Pretende ainda promover a constituição de 
4 equipas (2 M e 2 F), nos escalões de “iniciados” e “cadetes”, para eventual disputa dos 
respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 
- Assegurar a prática desportiva do TÉNIS e BADMINGTON, a cerca de 50 atletas, nos 
escalões de infantis, iniciados, cadetes, juniores, seniores e veteranos, para eventual 
disputa dos respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 
- Assegurar a prática desportiva de DESPORTOS DE COMBATE a cerca de 50 atletas, nos 
escalões de benjamins, infantis, iniciados, juniores e seniores,  para eventual disputa dos 
respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 
- Assegurar a prática desportiva de GINÁSTICA DESPORTIVA E DE MANUTENÇÃO a 
cerca de 50 atletas, nos escalões de infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores, para 
eventual disputa dos respectivos campeonatos distritais, regionais e nacionais; 
- Assegurar a prática de actividade física desportiva aos jovens em idade escolar, das 
escolas da freguesia de Santa Catarina da Serra, a que se poderão ainda juntar os jovens 
em idade escolar das freguesias confinantes. 
Anexo II – Cópia da Escritura Pública de Constituição do Direito de Superfície celebrada 
entre o Município de Leiria e a União Desportiva da Serra, em 12 de Maio de 2005, no 
Primeiro Cartório Notarial de Competências Especializadas de Leiria. 

A Câmara, ao abrigo do regime dos contratos-program a celebrados com 
vista à atribuição de comparticipações financeiras no âmbito do sistema de apoios ao 
associativismo desportivo, fixado pelo Decreto-Lei n.º 432/91, de 6 de Novembro, em 
especial no uso da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do seu artigo 2.º 
delibera por unanimidade aprovar a minuta do Contra to-Programa nos seus exactos 
termos e autorizar a Sr.ª Presidente a proceder à a ssinatura do mesmo.  

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM PARA A IMPLE MENTAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "SABER NADAR" 
N.º 1238/05 As escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico não possuem por si capacidade de 
cumprimento da área curricular de expressão Físico Motora no que se refere à Adaptação 
ao Meio Aquático seja por questões técnicas, seja por razões financeiras. 
No entanto, estando o Concelho de Leiria situado na zona litoral, junto a muitas praias é 
importante que as crianças do Concelho tenham a possibilidade de receber a formação 
básica para ganharem níveis de segurança no meio aquático. 
Nesse sentido, tem vindo a ser desenvolvido, em anos anteriores, junto das Escolas do 1.º 
ciclo do Concelho, o Programa “SABER NADAR”, o qual, abrangendo e mobilizando 
anualmente mais de duas mil crianças, tem constituído um verdadeiro sucesso. 
Importa, por isso, continuar a desenvolver este programa aumentando a sua abrangência 
quer em termos etários quer em termos geográficos. 
Tendo sido transferida para a Empresa Pública Municipal, Leirisport – Desporto, Lazer e 
Turismo de Leiria, EM, a responsabilidade pela gestão e exploração das Piscinas Municipais 
de Leiria, Maceira e Caranguejeira, principais locais onde decorrem as actividades, justifica-
se que o Programa “Saber Nadar” continue a ser desenvolvido por aquela Empresa, 
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incumbindo-a de prosseguir os objectivos sectoriais que se pretendem alcançar com o 
referido Programa. 
Acresce que o Programa “Saber Nadar” está de acordo e faz parte do objecto social da 
Leirisport, empresa vocacionada para a organização de actividades no âmbito do desporto, 
lazer e turismo. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, propõe-se que seja transferida para a Leirisport, EM, a responsabilidade de 
implementar e desenvolver o programa de Adaptação ao Meio Aquático para o 1.º Ciclo do 
Ensino Básico denominado “SABER NADAR”, mediante a celebração do seguinte Contrato-
Programa:  

«CONTRATO-PROGRAMA 
Considerando que: 
As escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico não possuem por si capacidade de cumprimento 
da área curricular de expressão Físico Motora no que se refere à Adaptação ao Meio 
Aquático seja por questões técnicas ou financeiras; 
Estando o Concelho de Leiria situado na zona litoral, junto a muitas praias é importante que 
as crianças do Concelho tenham a possibilidade de receber a formação básica para 
ganharem níveis de segurança no meio aquático; 
O sucesso que o Programa “SABER NADAR” tem junto das Escolas do 1º Ciclo do 
Concelho abrangendo no ano lectivo 2004/2005, 1894 crianças e 113 escolas do 1º Ciclo 
das 29 Freguesias do Concelho; 
A importância em continuar a desenvolver este programa aumentando a sua abrangência 
quer em termos etários quer em termos geográficos; 
A Empresa Pública Municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., através de 
Protocolo com a Câmara Municipal de Leiria, assumiu a responsabilidade pela gestão das 
Piscinas Municipais de Leiria, Maceira e Caranguejeira; principais locais onde decorrem as 
actividades;A Empresa Pública Municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 
Leiria, E.M., de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a organização de 
actividades no âmbito do desporto, lazer e turismo; 
ENTRE:  
O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505181266, 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 ou 1.º Outorgante; 
E 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, com 
sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto pelo 
Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva 
adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto)  

O presente Contrato-Programa tem por objecto a implementação e realização do Programa 
“SABER NADAR” a promover nas Piscinas Municipais e outras do Concelho de Leiria. 
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Cláusula Segunda 
(Obrigações do 2.º Outorgante) 

O 2.º Outorgante, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 
Contrato-Programa, obriga-se a: 

a) implementar e Desenvolver o programa de Adaptação ao Meio Aquático para o 1º 
Ciclo do Ensino Básico denominado “SABER NADAR”; 

b) assegurar a coordenação do programa com os responsáveis das escolas e 
agrupamentos de escolas participantes; 

c) Assegurar as acções de divulgação e promoção do programa;  
d) Seleccionar e remunerar os profissionais responsáveis pelo enquadramento técnico 

das aulas de Adaptação ao Meio Aquático; 
e) Enviar Trimestralmente o mapa de transportes para o período deste Contrato 

Programa. 
f) assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das normas de 

segurança que lhe sejam aplicáveis. 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do 1.º Outorgante) 
Pelo desenvolvimento do Programa “Saber Nadar” e consequente prossecução dos 
objectivos sectoriais que o mesmo encerra, a Câmara atribuirá à Leirisport, a título de 
indemnização compensatória, a verba de €113 000,00 (cento e treze mil euros).  
O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a apresentação 
de relatórios trimestrais do Programa. 
O 1.º Outorgante compromete-se, ainda, a garantir a cedência de transporte para todos as 
crianças participantes no programa e prestar o apoio institucional e logístico necessário à 
execução dos serviços pelo 2.º Outorgante. 

Cláusula Quarta 
(Resolução do contrato) 

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si assumidas e 
previstas na cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o direito de resolver o 
presente Contrato-Programa sem direito a qualquer indemnização.  

Cláusula Quinta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente Contrato-Programa no estrito 
cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sexta 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente Contrato-Programa 
serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(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. 
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Cláusula Oitava 
(Duração) 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005.» 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos , nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto , cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade pelo 
desenvolvimento do Programa “SABER NADAR” e  aprova r o Contrato-Programa 
acima transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 200 5. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM PARA A IMPLE MENTAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "VIVERACTIVO" 

N.º 1239/05 Está documentado que a actividade física pode diminuir a morbilidade e 
mortalidade. Embora o aumento da esperança da vida constitua um fenómeno positivo, 
receia-se, no entanto, que o optimismo gerado por esta tendência revele aspectos de 
natureza mais quantitativa que qualitativa. Esta tendência, comporta consequências 
económicas e sociais consideráveis. O aumento do número de anos com vida saudável e a 
diminuição do número de anos de doença e incapacidade, parece constituir a melhor 
estratégia para travar a subida de custos com a saúde. Neste sentido, preocupações 
internacionais têm conduzido à tomada de decisões, a declarações de princípios e a 
programas de acção que incitem à responsabilização dos governos e da própria sociedade 
civil nesta matéria. Em harmonia com esta intenção genérica de definição de uma política 
social adequada à resolução dos problemas emergentes do aumento do número de 
pessoas idosas, e talvez, tendo em consideração o artigo 72º da Constituição Portuguesa 
determinando que “a política da terceira idade engloba medidas de carácter económico, 
social e cultural...”, foi criada em 1988 pelo Governo Português a Comissão Nacional para a 
Política da Terceira Idade. O articulado da resolução (n.º 15/88) do Conselho de Ministros 
que justifica a criação e o funcionamento desta Comissão na dependência do Ministro do 
Emprego e Segurança Social, é bem ilustrativo do conjunto de projectos e acções de 
colaboração que são necessárias realizar entre serviços do Estado, Autarquias, instituições 
de solidariedade social, organizações não governamentais e outras entidades, de modo a 
melhorar o estilo de vida do idoso. 
Neste sentido, tem vindo a ser desenvolvido, com bastante sucesso, o Programa 
“ViverActivo”, mobilizando várias centenas de idosos nos três núcleos existentes (Leiria, 
Maceira e Caranguejeira). 
É, por isso, importante a consolidação e desenvolvimento de tal Programa, aumentando a 
sua abrangência em termos etários e geográficos. 
Tendo sido transferida para a Empresa Pública Municipal, Leirisport – Desporto, Lazer e 
Turismo de Leiria, EM, a responsabilidade pela gestão e exploração das Piscinas Municipais 
de Leiria, Maceira e Caranguejeira, principais locais onde decorrem as actividades, justifica-
se que o Programa “ViverActivor” continue a ser desenvolvido por aquela Empresa, 
incumbindo-a de prosseguir os objectivos sectoriais que se pretendem alcançar com o 
referido Programa. 
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Acresce que o Programa “ViverActivo” está de acordo e faz parte do objecto social da 
Leirisport, empresa vocacionada para a organização de actividades no âmbito do desporto, 
lazer e turismo. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, propõe-se que seja transferida para a Leirisport, EM, a responsabilidade de 
implementar e desenvolver o programa de actividade física para a pessoa idosa do 
Concelho denominado “VIVERACTIVO”, mediante a celebração do seguinte Contrato-
Programa:  

«CONTRATO-PROGRAMA 

CONSIDERANDO: 
a) que está documentado que a actividade física pode diminuir a morbilidade e 

mortalidade. Embora o aumento da esperança da vida constitua um fenómeno positivo, 
receia-se, no entanto, que o optimismo gerado por esta tendência revele aspectos de 
natureza mais quantitativa que qualitativa. Esta tendência, comporta consequências 
económicas e sociais consideráveis. O aumento do número de anos com vida saudável e a 
diminuição do número de anos de doença e incapacidade, parece constituir a melhor 
estratégia para travar a subida de custos com a saúde. Neste sentido, preocupações 
internacionais têm conduzido à tomada de decisões, a declarações de princípios e a 
programas de acção que incitem à responsabilização dos governos e da própria sociedade 
civil nesta matéria. Em harmonia com esta intenção genérica de definição de uma política 
social adequada à resolução dos problemas emergentes do aumento do número de 
pessoas idosas, e talvez, tendo em consideração o artigo 72º da Constituição Portuguesa 
determinando que “a política da terceira idade engloba medidas de carácter económico, 
social e cultural...”, foi criada em 1988 pelo Governo Português a Comissão Nacional para a 
Política da Terceira Idade. O articulado da resolução (nº 15/88) do Conselho de Ministros 
que justifica a criação e o funcionamento desta Comissão na dependência do Ministro do 
Emprego e Segurança Social, é bem ilustrativo do conjunto de projectos e acções de 
colaboração que são necessárias realizar entre serviços do Estado, Autarquias, instituições 
de solidariedade social, organizações não governamentais e outras entidades, de modo a 
melhorar o estilo de vida do idoso. 

b) o sucesso que o Programa “Viveractivo” tem junto da população Idosa do 
Concelho sendo superior a 1000 o número de participantes, nos três núcleos existentes 
(Leiria, Maceira e Caranguejeira); 

c) a importância em continuar a desenvolver este programa aumentando a sua 
abrangência em termos geográficos, sendo iniciada a actividade de um novo núcleo 
sedeado no Pavilhão da Bajouca; 

d) a Empresa Pública Municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., 
através de Protocolo com a Câmara Municipal de Leiria, assumiu a responsabilidade pela 
gestão das Piscinas Municipais de Leiria, Maceira e Caranguejeira e, Pavilhão Municipal da 
Bajouca, locais onde têm lugar as actividades; 

e) a Empresa Pública Municipal, LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de 
Leiria, E.M., de acordo com o seu objecto social, está vocacionada para a organização de 
actividades no âmbito do desporto, lazer e turismo; 

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 



 

CMLeiria/ Acta n.º 27 de 2005.08.01 

0001344(51) 

Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por Município ou 1.º 
Outorgante; 
E 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, com 
sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto pelo 
Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva 
adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto)  

O presente Contrato-Programa tem por objecto a implementação e realização do Programa 
“Viveractivo” a promover nas Instalações Desportivas Municipais do Concelho. 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da LEIRISPORT)  

A LEIRISPORT, como entidade responsável pela execução do objecto do presente 
Contrato-Programa, obriga-se a: 

a) implementar e Desenvolver o programa de actividade física para a pessoa idosa 
do Concelho de Leiria denominado “VIVERACTIVO”; 

b) assegurar as acções de divulgação e promoção das actividades dos Núcleos de 
Actividade Física;  

c) seleccionar e remunerar os profissionais responsáveis pelo enquadramento 
técnico dos Núcleos de Actividade Física; 

d) conceber e executar os processos de avaliação da aptidão física funcional de 
todos os idosos participantes; 

e) dinamizar actividades de natureza social no âmbito de Núcleos de Actividade 
Física; 

f) assegurar que as actividades se realizem no estrito cumprimento das normas de 
segurança que lhe sejam aplicáveis. 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município) 

1. Pelo desenvolvimento do Programa “VIVERACTIVO” e consequente prossecução dos 
objectivos sectoriais que o mesmo encerra, a Câmara atribuirá à Leirisport, a título de 
indemnização compensatória, a verba de €257.230,00 (duzentos e cinquenta e sete mil 
duzentos e trinta euros). 
2. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios trimestrais do Programa. 
3. O 1.º Outorgante compromete-se ainda a prestar apoio logístico necessário à execução 
de iniciativas pontuais. 
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Cláusula Quarta 
(Resolução do contrato)  

No caso de incumprimento pelo segundo outorgante das obrigações por si 
assumidas e previstas na cláusula Segunda, o primeiro outorgante reserva-se o direito de 
resolver o presente Contrato-Programa sem direito a qualquer indemnização.  

Cláusula Quinta 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente Contrato-Programa no estrito 
cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Sexta 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente Contrato-Programa 
serão resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula Sétima 
(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 Oitava 
(Duração) 

O presente Contrato-Programa vigorará de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2005.» 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos , nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto , cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade pelo 
desenvolvimento do Programa “VIVERACTIVO” e  aprova r o Contrato-Programa 
acima transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 200 5. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEI RIA 
N.º 1240/05  Na sequência de deliberação camarária n.º 2134/01, tomada em reunião de 
01.08.29, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e 
exploração do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 
do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO COMPLEXO MUNICIPAL DE PISCINAS DE LEIRIA 
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Considerando: 
A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento das actividades 
desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade essa indispensável na 
formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. 
Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante meio de 
promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu desenvolvimento só é possível 
através do incremento de diversos factores, nomeadamente ao nível da criação, renovação 
e modernização de infra-estruturas e da maximização de várias actividades. 
Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada solicitação por parte 
de todos os residentes no concelho de Leiria. 
Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento pretendido 
nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e profissionalizada apta à 
gestão das infra-estruturas desportivas, em particular do Complexo Municipal de Piscinas de 
Leiria que constitui uma das principais infra-estruturas desportivas do Município. 
A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 
interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 
desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com a constituição 
desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e 
turismo. 
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 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 
692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 
acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da 
Silva, adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o Contrato-Programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração do 
Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, das situações que originam a atribuição à 
Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do seu 
processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Complexo de Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento do Complexo constam do Regulamento  em vigor. 
Cláusula Terceira 

(Das receitas) 
1. Todas as receitas provenientes da gestão do Complexo de Piscinas são pertença da 
LEIRISPORT. 
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2. O destino das receitas obtidas pela gestão do Complexo será definido pela LEIRISPORT, 
de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 

1. A utilização do Complexo de Piscinas que, por iniciativa ou autorização da Câmara, 
implique a diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, 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: 

• utilização do Complexo de Piscinas pela Câmara para o desenvolvimento de 
actividades por si directamente organizadas; 

• realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

• adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 
Complexo. 

• cobertura do défice de exploração. 
3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de €415 961,00 (Quatrocentos e quinze mil novecentos e 
sessenta e um euros) em 2005, de acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o 
ano em curso. 
4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Complexo de Piscinas. 

Cláusula Quinta 
(Obras de conservação e beneficiação) 

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 
conservação ou de beneficiação no Complexo de Piscinas, 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 Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias 
referidas na Cláusula Quarta do presente Contrato-Programa; 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se a: 
a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização do Complexo por aquele; 
b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município 

de Leiria; 
Cláusula Oitava 

(Alterações) 
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Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem 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 de 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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos , nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto , cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade pela gestão 
e exploração do Complexo Municipal de Piscinas de L eiria e aprovar o contrato-
programa acima transcrito, com efeitos a 1 de Janei ro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA 
N.º 1241/05 O Pavilhão Municipal da Caranguejeira é um dos equipamentos essenciais 
para a prática desportiva, seja a nível da Freguesia onde está localizado, seja a nível do 
próprio concelho. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 
do Pavilhão Municipal da Caranguejeira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DA PISCINA MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA 

CONSIDERANDO: 
A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento das actividades 
desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade essa indispensável na 
formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. 
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Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante meio de 
promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu desenvolvimento só é possível 
através do incremento de diversos factores, nomeadamente ao nível da criação, renovação 
e modernização de infra-estruturas e da maximização de várias actividades. 
Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada solicitação por parte 
de todos os residentes no concelho de Leiria. 
Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento pretendido 
nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e profissionalizada apta à 
gestão das infra-estruturas desportivas, em particular da Piscina Municipal da Caranguejeira 
que constitui uma das principais infra-estruturas desportivas do Município. 
A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 
interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 
desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com a constituição 
desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e 
turismo. 
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 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 
692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 
acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da 
Silva, adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes : 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração da 
Piscina Municipal da Caranguejeira, das situações que originam a atribuição à Leirisport de 
indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Complexo de Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento da Piscina Municipal da Caranguejeira constam do 
Regulamento  em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão da Piscina Municipal da Caranguejeira são 
pertença da LEIRISPORT. 
2. O destino das receitas obtidas pela gestão da referida Piscina Municipal será 
definido pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 
 

Cláusula Quarta 
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(Indemnizações compensatórias) 
1. A utilização da Piscina 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. 
Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

• Utilização do Complexo de Piscinas pela Câmara para o desenvolvimento de 
actividades por si directamente organizadas; 

• Realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 

• Adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 
Complexo. 

• Cobertura do défice de exploração. 
2. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de €164.242,00 (Cento e sessenta e quatro mil duzentos 
e quarenta e dois euros) em 2005, de acordo com o plano e orçamento da Empresa para o 
ano em curso. 
3. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização da Piscina. 

Cláusula Quinta 
 (Obras de conservação e beneficiação)  

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 
conservação ou de beneficiação na Piscina, 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 Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a atribuir à LEIRISPORT as indemnizações 
compensatórias referidas na Cláusula Quarta do presente contrato-programa; 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT)  

A LEIRISPORT obriga-se a: 
a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização da Piscina por aquele; 
b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município 

de Leiria; 
Cláusula Oitava 

(Alterações)  
Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
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(Princípio de boa fé) 
Ambas as partes se comprometem 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 de 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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos  nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1, da Lei n.º 58/98, de 18 de Agost o, cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade pela gestão 
e exploração da Piscina Municipal da Caranguejeira e aprovar o contrato-programa 
acima transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 200 5. 

Mais delibera aprovar o texto da presente deliberação em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE MACEIRA 
N.º 1242/05 Na sequência de deliberação camarária n.º 2136/01, tomada em reunião de 
01.08.29, a Câmara Municipal cedeu, através de protocolo, à Empresa Municipal 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, os direitos de utilização e 
exploração da Piscina Municipal da Maceira. 
Assim, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 Piscina Municipal da Maceira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DA PISCINA MUNICIPAL DA MACEIRA 

Considerando: 
A importância fundamental da melhoria das condições de desenvolvimento das actividades 
desportivas de lazer e turismo para o Município de Leiria, actividade essa indispensável na 
formação plena da pessoa humana e no desenvolvimento da sociedade. 
Que as actividades desportivas de lazer e turismo constituem um importante meio de 
promoção da saúde e bem estar das populações e que o seu desenvolvimento só é possível 
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através do incremento de diversos factores, nomeadamente ao nível da criação, renovação 
e modernização de infra-estruturas e da maximização de várias actividades. 
Que estas são áreas de fulcral importância, tendo em conta a elevada solicitação por parte 
de todos os residentes no concelho de Leiria. 
Que uma gestão racional e especializada para alcançar o desenvolvimento pretendido 
nestas áreas só é possível através de uma estrutura organizatória e profissionalizada apta à 
gestão das infra-estruturas desportivas, em particular da Piscina Municipal da Maceira que 
constitui uma das principais infra-estruturas desportivas do Município. 
A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, EM, enquanto empresa municipal prossegue o 
interesse público e tem como objecto social a criação e exploração de equipamentos 
desportivos, de lazer e turismo, sendo que a Câmara Municipal de Leiria, com a constituição 
desta empresa, tem como objectivo a sua intervenção nas áreas do desporto, lazer e 
turismo. 
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 
LEIRISPORT - Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 692, 
com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste acto 
pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da Silva, 
adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto a definição, no âmbito da gestão e exploração da 
Piscina Municipal da Maceira, das situações que originam a atribuição à Leirisport de 
indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Complexo de Piscinas) 

As normas de utilização e funcionamento da Piscina Municipal da Maceira constam do 
Regulamento  em vigor. 

Cláusula Terceira 
(Das receitas) 

1. Todas as receitas provenientes da gestão da Piscina Municipal da Maceira são 
pertença da LEIRISPORT. 
2.  O destino das receitas obtidas pela gestão da referida Piscina Municipal será 
definido pela LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias) 
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1. A utilização da Piscina 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: 

- utilização da Piscina pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 
directamente organizadas; 

- realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 
- adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores da 

Piscina. 
- cobertura do Défice de Exploração 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de €143 714,00 (cento e quarenta e três mil setecentos e 
catorze euros) em 2005, de acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o ano em 
curso. 
4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização da Piscina. 

Cláusula Quinta 
 (Obras de conservação e beneficiação)  

1. A LEIRISPORT fica desde já autorizada pela Câmara a realizar quaisquer obras de 
conservação ou de beneficiação na Piscina, 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 Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias 
referidas na Cláusula Quarta do presente Contrato-Programa; 

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT)  

A LEIRISPORT obriga-se a: 
a) manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos munícipes 

de Leiria, e a plena utilização da Piscina por aquele; 
b) fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no município de 

Leiria; 
Cláusula Oitava 

(Alterações)  
Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 
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Ambas as partes se comprometem 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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos  nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto , cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, , a responsbilidade pela gestão 
e exploração da Piscina Municipal de Maceira e apro var o contrato-programa acima 
transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE ARRABAL 
N.º 1243/05 O Pavilhão Municipal do Arrabal 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 do Arrabal se mantenham atribuídas 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 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 
do Pavilhão Municipal do Arrabal. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO ARRABAL 

Considerando que: 
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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. 
Com efeito, 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. 
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 do Arrabal. 
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 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 
692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 
acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da 
Silva,  adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o Contrato-Programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 
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1. O presente Contrato-Programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos direitos de 
gestão e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal, sito na freguesia de Arrabal, 
concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 
2. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 
atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 
seu processamento.  

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 Pavilhão será definido pela LEIRISPORT, 
de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias)  

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 
diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, 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 pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 
directamente organizadas; 

b)realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 
c)adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão. 
d)cobertura do défice de exploração. 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de €83 632,00(oitenta e três mil seiscentos e trinta e dois 
euros ) em 2005, de acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso. 
 4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
 (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 Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 
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O Município de Leiria obriga-se a: 
a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 
Quarta do presente Contrato-Programa; 
b) transferir para a LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT)  

A LEIRISPORT obriga-se a: 
a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos balneários; 
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 Oitava 
(Alterações)  

Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem 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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos  nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto , cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade pela gestão 
e exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal e apr ovar o contrato-programa acima 
transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 
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CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA 
N.º 1244/05 O Pavilhão Municipal de Santa Eufémia 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 Santa Eufémia se mantenha atribuída aquela 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 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 
do Pavilhão Municipal de Santa Eufémia. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTA EUFÉMIA 

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. 
Com efeito, 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. 
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”. 
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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 Santa Eufémia. 
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 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 
692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 
acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da Silva 
adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o Contrato-Programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

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 Santa Eufémia, sito na freguesia de Santa 
Eufémia, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 
2. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 
atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 
seu processamento.  

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 Pavilhão será definido pela LEIRISPORT, 
de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias)  

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 
diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, 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: 

- utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 
directamente organizadas; 

- realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 
- adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão. 
- cobertura do défice de exploração. 
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3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de € 99 808,00 (Noventa e nove mil oitocentos e oito 
euros) em 2005, de acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso. 
4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
 (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 Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 
a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente Contrato-Programa; 
b) manter na LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT)  

A LEIRISPORT obriga-se a: 
a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos balneários; 
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 Oitava 
(Alterações)  

Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

 
Cláusula Nona 

(Princípio de boa fé) 
Ambas as partes se comprometem 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 
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(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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos  nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1, da Lei n.º 58/98, de 18 de Agost o, cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade da gestão e 
exploração do Pavilhão Municipal de Santa Eufémia e  aprovar o contrato-programa 
acima transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 200 5. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE BAJOUCA 
N.º 1245/05 O Pavilhão Municipal da Bajouca 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 da Bajouca se mantenham atribuídas 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 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 
do Pavilhão Municipal da Bajouca. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO  
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA BAJOUCA 

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. 
Com efeito, 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 
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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. 
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 da Bajouca. 
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 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 
692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 
acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da 
Silva, adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o Contrato-Programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente Contrato-Programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 
direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca, sito na freguesia da 
Bajouca, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 
2. O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 
atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, 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 Pavilhão será definido pela 
LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias)  

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 
diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, 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 pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 
directamente organizadas; 

b)realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 
c)adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão; 
d)cobertura do Défice de Exploração 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de € 78 723,00 (setenta e oito mil setecentos e vinte e 
três euros) em 2004, de acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o ano em 
curso. 
4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
 (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 Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 
a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente Contrato-Programa; 



 

CMLeiria/ Acta n.º 27 de 2005.08.01 

0001364(71) 

b) Manter na LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão. 
Cláusula Sétima 

(Obrigações da LEIRISPORT)  
A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos balneários; 
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 Oitava 
(Alterações)  

Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem 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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos  nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto , cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade pela gestão 
e exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca e apr ovar o contrato-programa acima 
transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE CARANGUEJEIRA 
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N.º 1246/05 O Pavilhão Municipal da Caranguejeira 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 da Caranguejeira se mantenha 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 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 
do Pavilhão Municipal da Caranguejeira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA CARANGUEJEIRA  

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. 
Com efeito, 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. 
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”. 
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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 da Caranguejeira. 
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 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 
692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 
acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da 
Silva, adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o contrato-programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente contrato-programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 
direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Caranguejeira, sito na freguesia 
da Caranguejeira, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 
2.  O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 
atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, bem como o modo e termos do 
seu processamento.  

Cláusula Segunda 
(Utilização do Pavilhão) 

As normas de utilização e funcionamento do Pavilhão constam do Regulamento em vigor.  
Cláusula Terceira 

(Das receitas) 
a) todas as receitas provenientes da gestão do Pavilhão são pertença da 

LEIRISPORT. 
b) o destino das receitas obtidas pela gestão do Pavilhão será definido pela 

LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 
Cláusula Quarta 

(Indemnizações compensatórias)  
1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 
diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, 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: 

• utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 
directamente organizadas; 

• realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 
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• adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 
Pavilhão. 

• cobertura do défice de exploração. 
3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de € 107 026,00 (Cento e sete mil e vinte seis euros) em 
2005, de acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso. 
4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Obrigações da Câmara Municipal de Leiria) 

A Câmara Municipal de Leiria obriga-se a: 
a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente contrato-programa; 
b) manter na LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 
(Obrigações da LEIRISPORT)  

A LEIRISPORT obriga-se a: 
a) salvaguardar a boa gestão das instalações, e a manutenção geral dos 

balneários; 
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 Oitava 
(Alterações)  

Qualquer alteração ao presente contrato-programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato-programa no estrito 
cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula Décima 
(Dúvidas e Omissões) 
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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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos  nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1, da Lei n.º 58/98, de 18 de Agost o, cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade pela gestão 
e exploração do Pavilhão Municipal de Caranguejeira  e aprovar o contrato-programa 
acima transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 200 5. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

CONTRATO-PROGRAMA COM A LEIRISPORT, EM SOBRE A GEST ÃO E 
EXPLORAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE MACEIRA 
N.º 1247/05 O Pavilhão Municipal da Maceira 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 da Maceira se mantenha atribuída aquela 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 31.º da Lei n.º 58/98, de 
18 de Agosto, 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 
do Pavilhão Municipal da Maceira. 

«CONTRATO-PROGRAMA SOBRE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO 
DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA MACEIRA 

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. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 27 de 2005.08.01 

0001369(76) 

Com efeito, 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. 
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 da Maceira. 
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 
LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 505 183 
692, com sede no Edifício NERLEI, sito em Arrabalde d’Aquém, Leiria, representada neste 
acto pelo Presidente do Conselho de Administração, José Manuel Seabra Benzinho da Silva 
adiante designado por LEIRISPORT ou 2.º Outorgante. 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 31.º da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, é 
celebrado o Contrato-Programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

1. O presente Contrato-Programa tem por objecto a cedência à LEIRISPORT dos 
direitos de gestão e exploração do Pavilhão Municipal da Maceira, sito na freguesia da 
Maceira, concelho de Leiria, de ora em diante designado por Pavilhão. 
2.   O presente contrato tem ainda por objecto a definição das situações que originam a 
atribuição à Leirisport de indemnizações compensatórias, 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 Pavilhão será definido pela 
LEIRISPORT, de acordo com o seu objecto social. 

Cláusula Quarta 
(Indemnizações compensatórias)  

1. A utilização do Pavilhão que, por iniciativa ou autorização da Câmara, implique a 
diminuição ou privação da Leirisport da normal exploração do mesmo, confere a esta o 
direito a uma indemnização compensatória, calculada de acordo com os preços de 
utilização estabelecidos. 
Para efeitos do número anterior, consideram-se designadamente os seguintes casos: 

a) utilização do Pavilhão pela Câmara para o desenvolvimento de actividades por si 
directamente organizadas; 

b) realização, por outras entidades, de actividades apoiadas pela Câmara; 
c) adopção de preços sociais para os utilizadores ou grupos de utilizadores do 

Pavilhão. 
d) cobertura do Défice de Exploração 

3. O valor das indemnizações compensatórias a atribuir à Leirisport, nos termos dos 
números anteriores, é no máximo, de €124 086,00 (cento vinte e quatro mil e oitenta e seis 
euros) em 2005, de acordo com o plano e Orçamento da Empresa para o ano em curso. 
4. O pagamento da verba mencionada no número anterior será feito mediante a 
apresentação de relatórios mensais de gestão e utilização do Pavilhão. 

Cláusula Quinta 
(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 Sexta 
(Obrigações do Município de Leiria) 

O Município de Leiria obriga-se a: 
a) atribuir à LEIRISPORT as indemnizações compensatórias referidas na Cláusula 

Quarta do presente Contrato-Programa; 
b) manter na LEIRISPORT a gestão e exploração do Pavilhão.  

Cláusula Sétima 



 

CMLeiria/ Acta n.º 27 de 2005.08.01 

0001371(78) 

(Obrigações da LEIRISPORT)  
A LEIRISPORT obriga-se a: 

a) salvaguardar a boa gestão das instalações e a manutenção geral dos balneários; 
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 Oitava 
(Alterações)  

Qualquer alteração ao presente Contrato-Programa deverá revestir a forma de documento 
escrito e assinado por ambas as partes. 

Cláusula Nona 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem 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 Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 2005». 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal delibera po r maioria, com o voto 

contra do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção dos Vereadores Dr. Hélder 
Roque, Eng.ª Isabel Gonçalves e Dr.ª Manuela Santos  nos termos do disposto no 
artigo 31.º n.º 1 da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto , cometer à empresa municipal 
Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E M, a responsabilidade de gestão e 
exploração do Pavilhão Municipal de Maceira e aprov ar o contrato-programa acima 
transcrito, com efeitos a 1 de Janeiro de 2005. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
Sobre aos Contratos-Programa acima transcritos, a V ereadora Dr.ª Manuela 

Santos apresentou a seguinte declaração de voto: 
“Relativamente aos contratos-programa celebrados en tre a Leirisport 

relativamente à gestão e exploração dos pavilhões, sem que isso altere a posição que 
enquanto Vereadora do P.S., este Partido tem vindo a ser tomada relativamente à 
Leirisport, abstenho-me”.  
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** 

Ponto número nove 
“VI REGATA DE JANGADAS” E LIMPEZA DO TROÇO DO RIO L IS – PEDIDO DE APOIO 
(ENT.16986/05 E ENTFE.4294/05) 
N.º 1248/05 Pelo “Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes”, com sede na Rua da 
Filarmónica, Quinta da Cerca, Cortes, 2410 – 510 Leiria, contribuinte fiscal n.º 501504788, 
foram presentes os documentos com os números de entrada 16986 e 4294/2005, através 
dos quais solicita apoio institucional, logístico e financeiro para a realização da 6.ª edição 
das Jangadas do Lis (Regata 2005), este ano subordinada ao tema “Energias Alternativas”. 
Considerando que o “Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes” (CPCRC) apresentou 
a respectiva autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro / Divisão Sub-Regional de Leiria para a realização dos trabalhos de limpeza. 
Considerando que o parecer da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos é positivo, uma 
vez que existe autorização da CCDRC. 
Propõe o Sr. Vereador Dr. Daniel Pereira a atribuição de um subsídio ao “Centro Popular de 
Cultura e Recreio das Cortes”, no valor de €3.255,00 (três mil duzentos e cinquenta e cinco 
euros), para custear as despesas relacionadas com os meios técnicos necessários à 
execução dos trabalhos de limpeza do rio e a oferta de 200 t-shirts da CML para os 
concorrentes. 
Propõe, igualmente, a atribuição de apoio logístico ao CPCRC, que se traduzirá na cedência 
de bancadas (60 metros), de acordo com os seguintes moldes: 
- desmontagem das bancadas, que se encontram na Praia do Pedrógão, no próximo dia 9 
de Setembro, e respectivo transporte e montagem nesse mesmo dia, nas Cortes; 
- desmontagem das bancadas, no dia 12 de Setembro, bem como a sua recolha e 
transporte para as instalações da DEO, na Guimarota. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade no uso da 
competência conferida pela alínea a) do n.º 4 do ar tigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º  5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
atribuir um subsídio ao “Centro Popular de Cultura e Recreio das Cortes”, no valor de 
€3.255,00 (três mil duzentos e cinquenta e cinco eu ros), para custear as despesas 
relacionadas com os meios técnicos necessários à ex ecução dos trabalhos de 
limpeza do rio e oferecer 200 t-shirts da CML para os concorrentes. 

Mais delibera concordar com o apoio material / logí stico proposto. 

** 

Ponto número dez  
TRESPASSE DA LOJA N.º 13 DO EX-MERCADO SANTANA. CAN D’LAND LDª.  
(ENT.15888/05) 
N.º 1249/05 Presente o requerimento do arrendatário da loja n.º 0.13 do Ex-Mercado 
Santana a solicitar à Câmara autorização para a trespassar pelo valor de €60.000,00, 
questionando o interesse da Câmara em exercer os seus direitos nessa transacção, em 
virtude de não estar a conseguir rentabilizar a sua actividade, devido às constantes obras 
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circundantes, que levam ao isolamento daquele espaço e à não dinamização cultural 
prevista inicialmente. 

Considerando que não há qualquer deliberação expres sa de proibição do 
solicitado, a Câmara delibera por unanimidade autor izar o trespasse a outrem para 
explorar actividade compatível com o disposto no po nto 2.1. do Edital n.º 118/2001, 
prescindindo esta Câmara dos seus direitos na trans acção.  

** 

FIXAÇÃO DO CONTINGENTE DE TÁXIS NO CONCELHO DE LEIR IA. 
REAJUSTAMENTO (INT.13477/04) 
N.º 1250/05 Pelo Sector de Licenciamentos Diversos é presente a seguinte informação, 
a qual mereceu concordância da Sr.ª Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães: 

 “Considerando que o contingente de táxis da área do concelho de Leiria encontra-se 
desajustado, face ao regime de tarifas fixado no Despacho n.º 22 786/2004, do Director 
Geral de Transportes Terrestres, publicado no Diário da República II Série, n.º 262, de 
2004/11/08, torna-se necessário proceder ao seu ajustamento. 

Assim,  em cumprimento do n.º 1 do artigo  7.º, do Regulamento do Transporte 
Público de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi e depois de 
ouvidas as entidades representativas do sector (ANTRAL, FPT, SITRA, SINMTAXI e 
STTRUC), bem como as Juntas de Freguesia do concelho, deverá submeter-se à 
aprovação da Câmara Municipal o seguinte: 

1 – Que na área do concelho de Leiria, o número de táxis seja o fixado no contingente 
conforme a seguir se indica: 

Conjunto de freguesias de Leiria, Marrazes, Parceiros e Pousos ...................    46 
Amor .................................................................................................................. 3 
Arrabal ............................................................................................................... 3 
Azoia ..................................................................................................................  2 
Bajouca ............................................................................................................... 3 
Barosa ................................................................................................................ 1 
Barreira ..............................................................................................................  2 
Bidoeira de Cima ............................................................................................... 2 
Boa Vista ............................................................................................................ 2 
Caranguejeira .................................................................................................... 4 
Carreira .............................................................................................................. 1 
Carvide ............................................................................................................... 4 
Chainça .............................................................................................................. 1 
Coimbrão ........................................................................................................... 3 
Colmeias ............................................................................................................ 3 
Cortes ................................................................................................................ 2 
Maceira .............................................................................................................. 7 
Memória ............................................................................................................. 2 
Milagres ............................................................................................................. 1 
Monte Real ......................................................................................................... 6 
Monte Redondo ................................................................................................. 6 
Ortigosa ............................................................................................................. 2 
Regueira de Pontes ........................................................................................... 2 
Santa Catarina da Serra .................................................................................... 4 
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Santa Eufémia ................................................................................................... 2 
Souto da Carpalhosa .........................................................................................  4 

 2 – Que os locais de estacionamento sejam os seguintes: 

 2.1. - No conjunto das freguesias de Leiria, Marrazes, Parceiros e Pousos, os 
demarcados pela Câmara Municipal de Leiria, até ao limite do número de táxis fixado no 
contingente. 

 2.2. – Nas restantes freguesias do concelho de Leiria,  nas localidades que a seguir 
se indicam e constantes da respectiva licença: 

Amor – Amor, Barreiros e Casal dos Claros; 
Arrabal – Arrabal, Soutocico e Várzea; 
Azoia – Azoia e Alcogulhe; 
Bajouca – Bajouca (2 carros) e Cavadas da Bouça; 
Barosa – Ponte das Mestras; 
Barreira – Sobral e Telheiro; 
Bidoeira de Cima - Bidoeira de Cima; 
Boa Vista – Alqueidão e Boa Vista; 
Caranguejeira – Caranguejeira; 
Carreira – Carreira; 
Carvide – Boco, Carvide, Moinhos de Carvide e Outeiro da Fonte; 
Chainça – Chainça; 
Coimbrão – Coimbrão, Ervedeira e Praia do Pedrogão; 
Colmeias – Barracão, Chã e Colmeias; 
Cortes – Cortes; 
Maceira –  Maceira, Porto do Carro, A-dos-Pretos (2 carros), Arnal (2 carros), Vale 

Salgueiro; 
Memória – Memória e Portela da Memória; 
Milagres – Milagres; 
Monte Real – Monte Real (5 carros) (a) e Serra do Porto d’Urso (a) 
Monte Redondo – Aroeira, Fonte Cova, Grou e Monte Redondo (3 carros); 
Ortigosa – Ortigosa e Riba d’Aves; 
Regueira de Pontes – Chãs e Regueira de Pontes; 
Santa Catarina da Serra – Loureira, Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra e Vale 

Sumo; 
Santa Eufémia – Santa Eufémia; 
Souto da Carpalhosa – Moita da Roda, Souto da Carpalhosa  (a), Vale da Pedra e 

Várzeas. 
(a) Estão também autorizados a estacionar à entrada da Estação dos Caminhos de Ferro 

de Monte Real à hora de chegada dos comboios. 
 3 .  – Que a Câmara Municipal de Leiria, no âmbito das suas competências próprias 

em matéria de ordenamento do trânsito,  possa alterar, dentro da área para que os 
contigentes são fixados, a demarcação dos locais de estacionamento, quer no regime de 
estacionamento condicionado, quer no regime de estacionamento fixo. 

4 . – Que os locais destinados ao estacionamento de automóveis de aluguer sejam 
devidamente assinalados através de sinalização horizontal e vertical, de acordo com as 
normas do Código da Estrada.” 
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Do processo consta que todos os pareceres  são favoráveis à excepção do da FPT – 
Federação Portuguesa do Táxi, que é desfavorável à não inclusão das freguesias de Azoia, 
Barreira e Barosa na constituição do conjunto das freguesias de Leiria, Marrazes, Parceiros 
e Pousos.” 

Sobre a proposta apresentada a Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  perguntou a 
razão porque não foram incluídas no despacho algumas freguesias que se situam 
parcialmente em zona urbana, resultando daqui um desequilíbrio entre os utentes e dos 
próprios taxistas. 

A Vereadora Dr.ª Neusa Magalhães  esclareceu que o despacho do Director Geral 
dos Transportes Terrestres é de Novembro de 2004, e que contempla as freguesias de 
Marrazes, Parceiros, Leiria e Pousos na sua totalidade e face a este Despacho (que não 
pode ser alterado antes de decorridos dois anos sobre a sua publicação), esta questão 
deverá ser colocada após Novembro de 2006. 

Mais informou que foi sugerido à Federação de Táxis que aquela desse nota da sua 
posição à Direcção Geral de Transportes Terrestres uma vez que invoca não ter sido 
consultada, não sendo essa a informação prestada pela Direcção Geral de Transportes 
Terrestres, que diz ter ouvido as associações representativas do sector, a Federação 
Portuguesa de Táxis e a Antral. 

O Vereador Dr. Gonçalo Lopes  sobre este assunto não concordou com a proposta 
apresentada por considerar estarem a falar de um tarifário diferente, consoante as 
freguesias se inserirem ou não em zona urbana. Associada ainda está a questão do 
estacionamento/assentamento de praças dos táxis. 

No entanto, quanto à Azoia, e à  Barreira (freguesias de fronteira) os lugares de 
estacionamento dos táxis situam-se nas zonas de fronteira com a zona urbana e não no 
centro da freguesia. 

O sentido de voto é pois o da abstenção.  
Outra questão é a definição do que seja “zona urbana”, que não deveria ser por 

freguesia. 
A Câmara, depois de analisar o processo, no uso da competência que lhe é 

conferida pelo artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 251/9 8, de 11 de Agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 41/2003, de 11 de Março, e ao abrig o do n.º 1 do artigo 7.º do 
Regulamento Municipal do Transporte em Táxi, delibe ra por maioria, com a abstenção 
do Vereador Dr. Gonçalo Lopes e Dr.ª Manuela Santos , concordar com a informação 
acima transcrita e fixar o contingente de táxis na área do concelho de Leiria, 
conforme é proposto, uma vez que na área das fregue sias de Leiria, Marrazes, 
Parceiros e Pousos já é aplicada a tarifa urbana e nas restantes freguesias do 
concelho de Leiria, a tarifa ao quilómetro, conform e consta do Despacho n.º 22 
786/2004, do Director Geral de Transportes Terrestr es, publicado no Diário da 
República II, Série, n.º 262, de 2004/11/08. 

** 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AFECTO AO TRANSPORTE EM TÁX I (ENT.19422/05) 
N.º 1251/05 Para os efeitos previstos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de 
Agosto, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 41/03, de 11 de Março e ao abrigo do n.º 1 
do artigo 6.º do Regulamento do Transporte Público de Passageiros – Transporte em TÁXI, 
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aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de 30 de Dezembro de 2002, é presente o 
seguinte pedido de substituição de veículo afecto ao transporte em táxi: 

 

 

REQUERENTE MATRÍCULA 
ANTERIOR 

MATRÍCULA 
ACTUAL 

ESTACIONAMENTO 

Taxul - Táxi, Lda. 63-03-DV 28-06-NR Leiria 

A Câmara, considerando que o veículo em causa reúne  as características 
constantes da Portaria n.º 227-A/99, de 15 de Abril , com as alterações introduzidas 
pela Portaria n.º 1522/2002, de 19 de Dezembro, con forme consta do respectivo livrete 
e das fichas de verificação do taxímetro (n.ºs 245/ 05 e 283/05) delibera por 
unanimidade deferir o pedido, nos termos do n.º 1 d o artigo 6.º do Regulamento do 
Transporte Público de Passageiros – Transporte em T áxi. 

** 

ATRIBUIÇÃO DE LUGAR CATIVO NO MERCADO DE VENDA POR GROSSO DO 
FALCÃO – TÊXTEIS, CALÇADO E OUTROS (ENT.19163/05 
N.º 1252/05 Presente o requerimento em nome de João Luís de Campos Fernandes, 
residente em Rua Santa Cecília n.º49, Vilaça, Braga, a solicitar o lugar n.º 193,  de venda 
por grosso  do Mercado Falcão, para vender Têxteis. 

A Câmara, considerando que o lugar n.º 193 posto a concurso pelo Edital 
n.º 262/04, de 25/10/2004, ficou deserto, ao abrigo   do n.º 2  do artigo 15.º do 
Regulamento do Mercado do Falcão, na alteração apro vada pela Assembleia 
Municipal em 2004/09/30, delibera por unanimidade a tribuir o referido lugar a João 
Luís de Campos Fernandes, pelo valor proposto para base de licitação, que foi de 
€250,00 (duzentos e cinquenta euros), uma vez que r eúne os requisitos expressos no 
artigo 13.º do citado Regulamento. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS. LICENÇAS ESPECIAIS DE RUÍ DO (ENT.18356, 19013, 
17328/05) 

N.º 1253/05 Presentes os requerimentos a solicitar licença especial de ruído, nos quais 
consta Despacho de autorização da Sr.ª Presidente da Câmara, conforme a seguir se 
menciona:  

Nome do requerente 
Natureza do 
evento 

Dia/hora do 
evento 

Localização Despacho de 
autorização 

António José Pereira Martins Karaok 2005/07/14 
até 24.00 h 

Cervejaria Lisbar - 
Leiria 

2005/07/14 

Armandino Esteves Ribeiro Animação (circo) 24 a 28/07 
até 00.30 h Praia do Pedrógão 2005/07/25 

Alibi Rock Caffe Obras de 
conservação 

4/7 a 31/8 das 
8 às 20 horas Edifício Maringá - Leiria 2005/07/28 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar os Desp achos da Senhora 
Presidente a deferir os pedidos, mediante emissão d e  licenças especiais de ruído 
para o efeito. 
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** 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (ENT.19819/05) 
N.º 1254/05 Presente o requerimento de Romeu Alves da Silva Costa, residente em  
Oliveira de Azeméis,  a solicitar licença especial de ruído para espectáculos de animação 
(circo), a realizar na Praia do Pedrogão, freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, nos dias 
29, 30 e 31 de Julho, 1, 2, 3, 4 e 5 de Agosto, do corrente ano, entre as 20h00m  e as 
01h00m do dia seguinte, no qual consta o Despacho da Sr.ª Presidente, de 2005/07/29 a 
deferir o pedido, excepto para os dias 29 e 30 de Julho e 5 de Agosto do corrente ano por 
no mesmo local estarem previstas actividades promovidas por esta Câmara Municipal. 

A Câmara delibera por unanimidade ratificar o Despa cho de 2005/07/29 da 
Senhora Presidente a deferir o pedido, excepto para  os dias 29 e 30 de Julho e 5 de 
Agosto do corrente ano, mediante emissão de  licenç a especial de ruído para o efeito. 

** 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. RELOCALIZAÇÃO DE ALGUNS VE NDEDORES DO 
MERCADO DE LEVANTE DE LEIRIA  

N.º 1255/05 Pela Sr.ª Vereadora do Desenvolvimento Económico foi apresentada a 
seguinte proposta: 
“Propõe-se que parte do  Mercado de Levante de Leiria que se realiza bi-semanalmente 
(terças e sábados) junto às margens do Rio Lis seja transferido, a partir do dia 2 de Agosto 
próximo, para a zona da Nova Leiria, entre o edifício da Cooperativa Agrícola e a margem 
do Rio Lis, ocupando também uma parte do parque de estacionamento contíguo. 
A transferência para aquela zona da cidade, torna-se urgente, uma vez que um dos 
proprietários dos terrenos onde actualmente se realiza o referido mercado solicitou à 
autarquia que este lhe fosse disponibilizado. 
A solução encontrada foi  aceite pelos vendedores, compreendendo estes que não restava 
à Câmara Municipal outra alternativa, face à exigência dos proprietários de um dos terrenos 
na libertação do espaço, sem que tenham comunicado à Câmara qualquer razão objectiva 
para tal. 
É de referir que a instalação de parte do mercado de levante naquela zona foi regulada por 
protocolos assinados com os proprietários dos terrenos, de cujo o teor os vendedores 
tiveram desde o início conhecimento e onde se dispõe que a Câmara Municipal de Leiria 
teria de libertar o espaço quando os proprietários dele manifestassem necessidade”. 
Dada a urgência na tomada de decisão, a presente proposta mereceu Despacho de 
concordância, da Sr.ª Presidente da Câmara Municipal, datado de 2005/07/28. 

Sobre este assunto o vereador Dr.Gonçalo Lopes  criticou o espaço escolhido 
para a relocalização da Feira, julgando não ser o espaço nem a situação encontarda, a 
melhor opcção 

A Câmara, concordando com a proposta da Sr.ª Veread ora do 
Desenvolvimento Económico e no uso da competência q ue lhe é conferida pelo artigo 
22.º, n.º 1 do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida 
de Forma não Sedentária (Mercados de Levante) delib era por maioria, com os votos 
contra do vereador Dr. Gonçalo Lopes e a abstenção da vereadora Dr.ª Manuela 
Santos, ratificar o Despacho de 2005/07/28, da Sr.ª  Presidente e autorizar a 
transferência de parte do Mercado de Levante para o s terrenos da Nova Leiria, 
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situados entre o edifício da Cooperativa Agrícola e  a margem do Rio Lis, ocupando 
também uma parte do parque de estacionamento contíg uo. 

Mais delibera por maioria, com os votos contra do v ereador Dr. Gonçalo 
Lopes e a abstenção da vereadora Dr.ª Manuela Santo s, que na ocupação dos novos 
lugares seja dada preferência aos vendedores cumpri dores do seus deveres, 
nomeadamente aos que tenham em dia o pagamento das taxas mensais de ocupação. 

** 

Ponto número onze 
APOIO AO NUCLEO ORNITOLÓGICO TELHEIRENSE PARA A REA LIZAÇÃO DA 7ª 
EXPOAVES 
N.º 1256/05 Foi presente pela Sra. Vereadora do Desenvolvimento Económico, Dra. 
Neusa Magalhães, a Ent.18209/05, do Núcleo Ornitológico Telheirense que solicita à 
Câmara um apoio para a realização da 7ª Expoaves nos dias 4, 5 e 6 de Novembro de 
2005. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do dispost o na alínea a) do n.º 4 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade um apoio ao  Núcleo Ornitológico 
Telheirense no valor de €250.00 (duzentos e cinquen ta euros) para a realização da 7 ª 
Expoaves. 

** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DA BOAVISTA. IV FESTIVAL  DO LEITÃO 
N.º 1257/05 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pela Junta de Freguesia da Boavista para o apoio para a 
edição do IV Festival Gastronómico do Leitão Assado da Boavista onde solicita um subsídio 
no valor de €6.50000,00. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do dispost o na alínea b) do n.º 6 
do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na  redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara delibera por unan imidade apoiar a Junta de 
Freguesia da Boavista no valor de €6.500,00 (seis m il e quinhentos euros), para a 
realização do evento acima referido. 

** 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA 
DO COIMBRÃO PARA OBRAS DE BENIFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO  - 2ª FASE 
N.º 1258/05 Presente o protocolo de Delegação de Competências a celebrar com a Junta 
de Freguesia do Coimbrão  para Obras de Beneficiação do Cemitério . 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 
Junta de Freguesia de Coimbrão  

OBJECTO: Obras de Beneficiação do Cemitério de Coim brão – 2ª FASE 
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Considerando ser convicção desta Câmara Municipal que as Juntas de Freguesia podem, 
localmente, garantir a prestação de inúmeros serviços de uma forma mais rápida e eficaz, e 
com maior racionalização de custos. 
Considerando o que se dispõe no artigo 66º da Lei número 169/99, de 18 de Setembro, 
designadamente no número 1 desse artigo, que permite ser objecto de delegação para as 
Juntas de Freguesia qualquer das competências dos municípios. 
Considerando o que se dispõe no artigo 15º da Lei número 159/99, de 14 de Setembro, 
designadamente no número 2 desse artigo, que estabelece regras sobre o instrumento que 
concretiza a colaboração entre o município e a freguesia. 
Verificando-se que a Junta de Freguesia de Coimbrão tem como prioridade a melhoria da 
qualidade dos equipamentos da freguesia, é celebrado o presente protocolo entre a Câmara 
Municipal de Leiria, representada pela Sra. Presidente da Câmara e a Junta de Freguesia 
de Coimbrão, representada pelo Sr. Presidente da Junta, para execução da obra “Obras de 
Beneficiação no Cemitério de Coimbrão”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
Objecto da Delegação de Competências 

Constitui objecto do presente protocolo a “Obras de Beneficiação do Cemitério de 
Coimbrão”, a executar na freguesia de Coimbrão. 

Cláusula Segunda 
Delegação de Competências 

O Município de Leiria delega na Junta de Freguesia de Coimbrão a competência para a 
realização da obra referida na cláusula primeira, assegurando o respectivo financiamento, 
no montante de €20.000,00. 

Cláusula Terceira 
Direitos e Obrigações das Partes Contratantes  

1 – Compete ao Município de Leiria : 
a) prestar apoio técnico à Junta de Freguesia de Coimbrão, sempre que esta o 

solicite, designadamente na execução do projecto e na fiscalização da obra; 
b) visar os autos de medição, após a execução dos trabalhos; 
c) processar a transferência para a Junta de Freguesia de Coimbrão da quantia 

acordada, nos termos da cláusula quarta. 
2 – No âmbito do presente protocolo, compete à Junta de Freguesia de Coimbrão exercer 
os poderes que integram a sua qualidade de dono de obra, nomeadamente : 

a) tomar as iniciativas e respeitar os procedimentos legais conducentes à abertura 
do respectivo concurso e adjudicação final da obra; 

b) a sua execução, de acordo com o projecto existente e com as indicações da 
Fiscalização; 

c) a afixação no local da obra de painel tipo, com a indicação do Dono da Obra, 
Entidade Financiadora, Objecto da Empreitada e Valor do Financiamento. 

Cláusula Quarta 
Transferências de verbas 

As transferências de verbas do Município de Leiria para a Junta de Freguesia serão 
efectuadas mediante a apresentação dos autos de medição e das respectivas facturas da 
obra, confirmados por técnicos do Município de Leiria. 



 

CMLeiria/ Acta n.º 27 de 2005.08.01 

0001380(87) 

Em situações excepcionais, devidamente justificadas, poderá o Município autorizar a 
concessão de adiantamentos, na observância das disponibilidades orçamentais do 
momento. 
Quaisquer alterações aos projectos e/ou planos de trabalho das obras terão que ser 
previamente aprovadas pela Câmara Municipal. A execução de obras que se afastem, sem 
motivo justificado, do Caderno de encargos ou do programa de trabalhos, poderá levar ao 
não pagamento por parte do Município de Leiria. 

Cláusula Quinta 
Estrutura de Acompanhamento e Controlo  

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do protocolo será constituída pelos 
representantes do Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Leiria e da 
Junta de Freguesia de Coimbrão. 

Cláusula Sexta 
Trabalhos a Mais  

Caso se torne indispensável proceder à execução de trabalhos a mais ou trabalhos não 
previstos na empreitada, os mesmos deverão ser sempre submetidos a aprovação pela 
Câmara Municipal, ficando o respectivo financiamento também assegurado por esta 
entidade, até ao limite permitido pela legislação em vigor. 

Cláusula Sétima 
Dúvidas e Omissões  

As dúvidas de interpretação ou execução do protocolo, assim como as omissões que se 
tornem necessário suprir, serão resolvidas por acordo entre as duas entidades. 
Em tudo o que o presente protocolo for omisso, aplicar-se-á a legislação geral e específica. 

Cláusula Oitava 
(Imposto do Selo)  

O presente Protocolo 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. 

A Câmara, depois de analisar o protocolo em epígraf e e considerando o 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Le i n.º 159/99, de 14 de Setembro, 
delibera por unanimidade aprová-lo nos termos da al ínea c) do n.º 6 do artigo 64.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e submetê-lo à A ssembleia Municipal para 
aprovação, em conformidade com a alínea s) do n.º 2  do artigo 53.º da referida Lei. 

** 

APOIO À "BARRACA" 
N.º 1259/05 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pelas organizadoras da “Barraca”, com a Ent. 15474/05,  
no sentido de apoiar o funcionamento da mesma, durante o período em que decorreu a 
Feira de Maio de 2005. 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do dispost o na alínea a) do n.º 4 
do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade atribuir ao  Centro Social 
Paroquial Paulo VI – A Barraca, um subsídio no valo r €1.330,16 (mil trezentos e trinta 
euros e dezasseis cêntimos ).  
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** 

APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE CORTES PARA A REALIZA ÇÃO DAS 
TASQUINHAS 
N.º 1260/05 Foi presente pela Dra. Neusa Magalhães, Vereadora do Desenvolvimento 
Económico, um pedido formulado pela Junta de Freguesia de Cortes, para o apoio à 
realização do evento “As tasquinhas” a decorrer entre 2 a 4 de Setembro, no valor de 
€2.000,00 (dois mil euros) 

A Câmara analisou o assunto e, ao abrigo do dispost o na alínea b) do n.º 6 
do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-
A/2002 de 11 de Janeiro, delibera por unanimidade a poiar a Junta de Freguesia de 
Cortes  no valor de €2.000,00 (dois mil euros), par a a realização do evento acima 
referido. 

** 

Ponto número doze 
COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS IN ADAPTADOS DE 
LEIRIA (CERCILEI) – APOIO 

N.º 1261/05 Presente o  ofício n.º 360 da Cercilei, datado de 24 de Junho, com 
ENT.17303/05, solicitando o apetrechamento com mobiliário escolar de diversas salas com 
valência educativa, acompanhado de uma proposta do Sr. Vereador de Educação e Cultura, 
Dr. Vitor Lourenço que é do seguinte teor: 

 “A CERCILEI, em ofício n.º 360/05 de 24 de Junho, solicita à CML 
equipamento (mobiliário escolar), com destino ao apetrechamento de salas da valência 
educativa. 

Considerando que parte do material solicitado (mesas e cadeiras), não 
corresponde às medidas do equipamento que a Câmara possui em stock, com destino aos 
Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB; 

Considerando que algum do material não existe nos armazéns da CML (cacifos 
e cestos do lixo); 

Considerando que o número de armários/estantes solicitados (24), põem em 
causa o fornecimento considerado prioritário pela DPGEE, de alguns estabelecimentos de 
ensino, na sua componente curricular, social e de gestão, nomeadamente no início do 
próximo ano lectivo – 2005/06; 

Considerando que os painéis de corticite e as réguas de cabides poderão ser 
executados nas oficinas de carpintaria da CML; 

Considerando uma estimativa de custos efectuada que visa a aquisição do 
equipamento, no valor de €6.100,00 (seis mil e cem euros), proponho a atribuição de um 
subsídio de €3.050,00 (três mil e cinquenta euros) à CERCILEI, para apoio à aquisição do 
mobiliário, com destino ao apetrechamento das salas de valência educativa, dado o grande 
contributo social e educativo prestado pela CERCILEI à comunidade concelhia. 

A Câmara, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artig o 13.º e alínea d) do n.º 3 
do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro , e no uso das competências que 
lhe são conferidas pela alínea l) do n.º 1 e alínea  a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe fo i dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
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11 de Janeiro, delibera por unanimidade concordar c om a proposta apresentada e 
atribuir um subsídio no valor de €3.050, 00 (três m il e cinquenta euros) à CERCILEI, 
para fazer face às despesas com  a  aquisição de mo biliário escolar, para 
apetrechamento das salas com valência educativa (Có d. Acção Local – 2005-A-40). 

** 

Ponto número treze 
ACTUAÇÃO DO GRUPO CORAL “CANTÁBILIS” EM SAINT-MAUR- DES-FOSSÉS  
N.º 1262/05 Tendo o grupo coral “Cantábilis” organizado uma digressão com o propósito 
de actuar em França, Holanda e Bélgica, aventou a hipótese da realização de um concerto, 
dedicado aos nossos compatriotas emigrados em Saint-Maur-des-Fossés, pelo que solicitou 
a esta Câmara, através da Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Cooperação que 
indagasse junto do município de Saint-Maur, do seu eventual interesse em tal actuação. 
Dado que o município de Saint-Maur-des-Fossés organizava, no período previsto para a 
deslocação, o seu I Encontro de Grupos Corais, de imediato anuiu ao solicitado, já que o 
grupo “Cantábilis” iria abrir o referido Encontro, na qualidade de representante de Leiria, 
como cidade irmã. A sua participação foi deveras apreciada e constituiu um assinalável 
êxito, como testemunhou, em correspondência enviada a esta Câmara, o município de 
Saint-Maur-des-Fossés. Quer os franceses, e particularmente os portugueses, cuja 
presença era vasta, apreciaram, especialmente a segunda parte do espectáculo, já que o 
responsável artístico pelo “Cantábilis”  criou quadros vivos do cancioneiro português, com 
algumas recolhas do Cancioneiro “Entre Mar e Serra” (Leiria), cantadas, dançadas, 
representadas e coreografadas. 
Atendendo a que a deslocação acarretou elevados encargos resultantes da viagem e 
estada (alojamento e alimentação durante o percurso) e uma vez que o grupo se 
disponibilizou para actuar em Saint-Maur-des-Fossés, propõe-se, que, para atender a 
solicitação da direcção do coral “Cantábilis”, que lhe seja atribuído um subsídio no valor de 
€1.250,00 como contributo para as despesas inerentes à digressão. 

A Câmara, após analisar o assunto, atendendo à actu ação levada a efeito 
em Saint-Maur-des-Fossés no âmbito da geminação ent re as duas cidades, delibera 
por unanimidade atribuir um subsídio no valor de €1 .250,00 a título de contributo para 
as despesas efectuadas com a deslocação. 

** 

Ponto número catorze 
PEDIDO DE MATERIAL DE SECRETARIA PARA AS OBRAS SOCI AIS DO PESSOAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL 

N.º 1263/05 Presente o ofício n.º 89/2005 das Obras Sociais do Pessoal da Câmara 
Municipal de Leiria (ENT 2005/17989) a solicitar diverso material em falta na secretaria e 
necessário para o seu  bom funcionamento, conforme relação anexa. 

A Câmara analisou o pedido e, ao abrigo do disposto  no artigo 64.º, n.º 1, 
alínea o) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delibera por unanim idade autorizar a aquisição do 
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material de secretaria necessário para o bom funcio namento das “Obras Sociais do 
Pessoal da Câmara Municipal de Leiria”. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número quinze 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
N.º 1264/05 Presente o requerimento do munícipe ALFREDO FRANCISCO RODRIGUES 
HINGÁ solicitando, na qualidade de proprietário do prédio urbano, sito na Rua Pêro Alvito,  
na freguesia e concelho de Leiria que a Câmara Municipal de Leiria se pronuncie sobre o 
direito de preferência sobre o referido prédio que pretende vender. 

A Câmara, tomando conhecimento que ao abrigo do dis posto no n.º 3 do 
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi já emitido pela  Sr.ª Presidente da Câmara o 
despacho de renúncia ao direito de preferência, apó s ter sido ouvido o Gabinete do 
Centro Histórico que informou não haver interesse n o referido prédio,  deliberou por 
unanimidade ratificar o despacho da Sr.ª Presidente , nos exactos termos em que foi 
proferido. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

Ponto número dezasseis 
ALTERAÇÕES AO TRÂNSITO EM VIRTUDE DE OBRAS NA RUA C OMANDANTE 
ALMEIDA HENRIQUES. RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SR.ª PRESIDENTE (INT: 
2005/9170) 
N.º 1265/05 As obras de requalificação da Rua Comandante Almeida Henriques, inseridas 
nas obras de reabilitação das infraestruturas do Centro Histórico de Leiria,  serão iniciadas 
no dia 22 de Julho e têm duração prevista de 60 dias. 
Durante este período propõe-se a implementação das seguintes alterações ao trânsito: 

• A Rua Comandante Almeida Henriques passe a ter acesso apenas pela Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, sendo assegurados ambos os sentidos; 

• O estacionamento ser proibido em todo o arruamento, por forma a facilitar os 
trabalhos e salvaguardar a integridade dos veículos. 

Considerando que, de acordo com a alínea u) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal no 
âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente, 
deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos; 
Considerando que não houve possibilidade de prever o início dos trabalhos a tempo de 
aprovar as alterações em anterior reunião de Câmara, devido a dificuldades sentidas pelo 
empreiteiro que atrasaram o final da intervenção na Rua dos Mártires; 
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Tendo a Sr.ª Presidente da Câmara analisado o assunto, foi por ela concedido despacho de 
autorização das alterações ao trânsito, datado de 22 de Junho, a ser ratificado em Reunião 
de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Analisado o assunto, a Câmara delibera por unanimid ade de acordo com o n.º 3 
do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro , na redacção que lhe foi dada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ratificar o des pacho da Sr.ª Presidente da Câmara. 

** 
Ponto número dezassete 
APOIO À FILARMÓNICA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E M ARIA. AQUISIÇÃO 
DE CD’S 
N.º 1266/05 Presente o ofício da Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria, de 
Regueira de Pontes com a ENT.11938/05 em que é solicitada a aquisição de alguns 
exemplares do CD lançado recentemente, como forma de apoio ao grupo. 

Atendendo ao valor cultural de iniciativas deste tipo e à inegável importância da  
Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria no panorama cultural do Concelho, 
consideramos ser de adquirir alguns exemplares do CD referido para futuras ofertas por 
parte da Câmara Municipal. 

Nesse sentido, propõe-se a aquisição à Filarmónica do Sagrado Coração de 
Jesus e Maria,  de 100 CD’s, no valor unitário de €5,00 – €500,00, utilizando para isso a 
verba prevista  no Plano para 2005, na Rubrica 12/0602039902-0299-A274 – Apoio a 
Organismos promotores de cultura – Outros Apoios.  

A Câmara, depois de analisar a informação prestada pela Divisão da 
Cultura e, tendo em conta a importância da divulgaç ão da música popular, delibera 
por unanimidade 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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro, atribuir um apoio no valor de €500,00, par a aquisição de 100 CD’s à 
Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria, da  freguesia  de Regueira de 
Pontes. 

** 
SUBSÍDIO AO RANCHO TÍPICO PINHEIRENSE. TRANSPORTES 
N.º 1267/05 Presente o ofício do Rancho Típico Pinheirense com a ENT.18315/05 em que 
é solicitado apoio financeiro para pagamento do aluguer de um transporte, a fim de 
participar num Festival, em Forjões (Esposende), no próximo dia 8 de Agosto.  

Em eventos e instituições similares, tem sido prática da Câmara a cedência 
gratuita do autocarro, o que não acontece, apesar do pedido ter sido formulado, por o 
mesmo se encontrar ocupado noutra actividade.  

Assim sendo e, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a importância da 
deslocação referida para a divulgação cultural do Concelho, propõe-se que seja atribuído ao 
Rancho Típico Pinheirense, um apoio no valor de €250,00, (correspondente a metade do 
montante pago pelo aluguer de um autocarro), utilizando para isso a  verba prevista no 
Plano para 2005, na Rubrica 2.5.1.5-12/040401-A-268 (Apoio a organismos promotores de 
cultura – Ranchos Folclóricos). 
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Analisado o assunto, reconhecendo o valor cultural desta instituição e a 
importância desta deslocação para a divulgação do C oncelho, a Câmara delibera por 
unanimidade 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, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
Janeiro, atribuir um apoio ao Rancho Típico Pinheir ense no valor de €250,00 
(correspondente a metade do montante pago pelo alug uer de um autocarro), para 
ajudar a custear a despesa do transporte para a  su a deslocação ao Festival de 
Forjões, Esposende. 

** 

SUBSÍDIO AO ATENEU DESPORTIVO DE LEIRIA. ENCENADOR 

N.º 1268/05 Presente o ofício do Ateneu Desportivo de Leiria com a ENT.17665/05 em 
que é solicitado um reforço no subsídio mensal que a Câmara atribui desde 1997, para 
pagamento de honorários ao encenador do Grupo de Teatro.  

Efectivamente, em 16/07/97 a Câmara deliberou atribuir o subsídio mensal de 
Esc.50.000$00 ao Ateneu para pagamento de honorários ao encenador, situação que se 
mantém até à presente data. 

É do conhecimento geral que a dedicação à causa cultural do visado é inegável, 
tendo-lhe a Câmara organizado uma homenagem no passado mês de Maio. 

Urge, pois,  uma vez que há continuidade do grupo de teatro e que o mesmo 
está sempre disponível para representações a pedido do Município, ajustar com um 
pagamento mais adequado às necessidades actuais, pelo trabalho que continua a 
desenvolver, com mérito, naquela colectividade. 

Assim, propõe-se que seja atribuído ao Ateneu Desportivo de Leiria, um subsídio 
no valor de €400,00 mensais, utilizando para isso a  verba prevista no Plano para 2005, na 
Rubrica 12/040701-0203-A-265 (Apoios a organismos promotores de cultura – Grupos de 
Teatro). 

A Câmara depois de analisada a informação prestada pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais e concordando  com os motivos apresentados 
na mesma, delibera por unanimidade e ao abrigo do d isposto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/02, de 11 de  Janeiro, actualizar para €400,00 o reforço mensal a  atribuir ao 
Ateneu Desportivo de Leiria, para pagamento de hono rários ao encenador do Grupo 
de Teatro.  

** 
SUBSÍDIO À SOCIEDADE FILARMÓNICA NOSSA SENHORA DA P IEDADE DE MONTE 
REDONDO 
N.º 1269/05 Presente um ofício da Comissão da Festa da Rainha Santa Isabel - Paróquia 
de Monte Real com a ENT.18317/05, dando conhecimento que irão decorrer as tradicionais 
festas em honra da Rainha Santa Isabel nos dias 29, 30 e 31 de Julho, em Monte Real, 
sendo solicitado apoio financeiro para o vasto  programa cultural das mesmas. Do programa 
consta  a actuação Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo, 
com intervenções musicais durante todo o dia de 31 de Julho. 

Atendendo à importância cultural das festividades para a zona termal de Monte 
Real em época de grande afluência de público, e ao facto de dinamizarem as populações 
das  freguesias limítrofes, propõe-se que se atribua à Sociedade Filarmónica Nossa 
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Senhora da Piedade de Monte Redondo, um apoio no valor de €1.150,00, utilizando para 
isso a verba prevista no Plano para 2005, na Rubrica 12/040701-0201-263 (Apoio a 
funcionamento e actividades – Filarmónicas). 

A Câmara depois de analisada a informação prestada pela Divisão da 
Cultura e Gestão de Espaços Culturais e, consideran do os motivos apresentados na 
mesma, delibera por unanimidade e ao abrigo do disp osto na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n a redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, atribuir a verba de € 1.150,00 à Sociedade Filarmónica 
Nossa Senhora da Piedade de Monte Redondo, para sup orte das despesas com a 
actuação/deslocação nas festas da Festa da Rainha S anta Isabel – Monte Real. 

** 

Nos termos do artigo 19.º do Código do Procedimento  Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Nove mbro, na redacção actual, a 
Câmara delibera por unanimidade analisar ainda os s eguintes assuntos:  

DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA ENG. JOSÉ 
FREDERICO ULRICH, N.º 11, BAIRRO DAS ALMUINHAS, MAR RAZES, LEIRIA. 
N.º 1270/05 Presente um requerimento registado sob o n.º ENT. 18510/2005 de Cecília 
Fernandes Dionísio Moreira, na qualidade de herdeira de Adelino Dionísio e que era 
proprietário da casa n.º 11, sita na Rua Eng.º José Frederico Ulrich, Bairro das Almuinhas, 
onde requer que a Câmara se pronuncie sobre o exercício do direito de preferência na 
alienação  daquele imóvel e direito de superfície constituído sobre a parcela de terreno onde 
a referida casa se encontra implantada. 

A Câmara Municipal por escritura pública de 10.03.1982 alienou e cedeu 
respectivamente o direito de propriedade plena do citado imóvel e o direito de superfície da 
implantação e respectivo logrodouro a Adelino Dionísio 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, delibera por 
unanimidade  autorizar a venda do imóvel acima iden tificado, ao abrigo do disposto 
no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro e não exercer o 
direito de preferência na referida transmissão. 

Delibera também, nos termos do disposto no artigo 2 0.º do mesmo diploma, 
advertir o requerente de que  deverá comunicar à Câmara Municipal a identificação  do 
novo adquirente. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

** 

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA FONTE 
QUENTE NA ZONA DE INTERVENÇÃO POLIS EM LEIRIA – ALT ERAÇÕES AO 
TRÂNSITO 
N.º 1271/05 Presente o ofício da Sociedade Leiria Polis, referente à necessidade do 
empreiteiro em proceder a alterações ao trânsito para trabalhos de conclusão da empreitada 
supra referida. 
A empresa Sá Machado e Filhos S.A., adjudicatária da empreitada, procederá à realização 
de trabalhos em infraestruturas essenciais ao abastecimento de água, execução de rede de 
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drenagem superficial, implantação de infraestruturas eléctricas e de iluminação pública, 
assim como a execução de passeios e pavimentação com betuminoso. 
No sentido de garantir a rapidez e a qualidade final da intervenção, será necessário 
interditar o trânsito na Rua Anzebino da Cruz Saraiva, no troço junto à obra, durante 3 
semanas, com início no dia 8 de Agosto. 
Considerando que os moradores da rua não ficarão impedidos do acesso à sua 
propriedade, que a Rua Comissão de Iniciativa se encontra em intervenção, que o mês de 
Agosto apresenta volumes de tráfego reduzidos e que a PSP deu parecer positivo às 
alterações, propõe-se a aprovação das mesmas em deliberação. 

A Câmara face à informação, delibera por unanimidad e concordar com o 
exposto, encarregando os Serviços responsáveis de d ar cumprimento à deliberação, 
devendo ser dado conhecimento ao requerente, ao Pro grama Polis, à PSP, Rodoviária 
do Tejo, Bombeiros Municipais (Comando de Operações ), INEM e taxistas.  

A deliberação é aprovada em minuta. 

** 

RELATÓRIO DE CONTAS DO TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA –  2004 
N.º 1272/05 Foi ainda pelo vereador Dr. Vítor Lourenço  presente o Relatório de Contas 
do Teatro José Lúcio da Silva, Teatro Miguel Franco e Cine-Teatro de Monte Real, referente 
ao ano 2004. 

O vereador Dr. Vítor Lourenço realçou que apesar da crise que se vive no 
momento em termos de assistência nos cinemas, sob o ponto de vista contabilistico, o 
Relatório apresenta um saldo positivo. Este resultado deve-se essencialmente à diversidade 
de espectáculos realizados no Teatro José Lúcio da Silva, Teatro Miguel Franco e Cine 
Teatro de Monte Real nomeadamente, dança, música e teatro. 

Mais informou que o resultado contabilistico positivo que se verificou este ano, ao 
contrário do que sucedeu no ano transacto, vai cobrir o resultado negativo de 2003, 
transitando assim apenas €4.313,00 pelo que propõe que a Câmara delibere não distribuir 
tal montante. 

Informou ainda que a actividade do Teatro em síntese resume-se a: 
Cinema  121.294 espectadores 
Artes de Palco 26.000 espectadores 
Outros  7.000 espectadores   
M|i|mo  8. 594 visitantes 
A Câmara tomou conhecimento e concordou por unanimi dade com a 

proposta apresentada. 

** 

FEIRA DE MAIO 
N.º 1273/05 Foi presente pela Sr. Vereadora Dr.a Neusa Magalhães o relatório final da 
Feira de Maio, com a seguinte introdução: 
“ Terminados os trabalhos de encerramento da Feira de Maio 2005, importa fazer o seu 
balanço. 
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Estamos perante uma actividade à qual pretendemos dar uma estrutura cada vez mais 
organizada e abrangente, sujeitando-a a um regulamento disciplinador e a uma implantação 
segura e devidamente programada. Temos a consciência de que a Feira tem registado 
significativos ganhos de qualidade, quer na relação com e entre feirantes, quer no 
acolhimento dos seus utentes, mas estamos certos de que com eles cresce a nossa 
responsabilidade futura. 
O relatório final, que ora sujeitamos à apreciação da Câmara, é, por isso, o ponto de partida 
para novas e mais exigentes realizações futuras. 
Parece-me justo e oportuno - e por isso proponho à Câmara - um voto de agradecimento à 
Comissão da Feira de Maio e a todos quantos que  com ela colaboraram, pelo 
profissionalismo, o zelo e a dedicação que colocaram no seu trabalho, para que se tornasse 
possível o sucesso alcançado. 

A Câmara tomou conhecimento e delibera por unanimid ade aprovar o voto 
de agradecimento. 

 
 

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a 
reunião, eram dezoito horas mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Acta que eu, Paula Sofia Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa, mandei escrever e 
subscrevo. 

Leiria e Departamento Administrativo e Financeiro, a 1 de Agosto de 2005. 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

___________________________ 

A CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

___________________________ 
por delegação de competências,  

conforme despacho n.º 8976/05, publicitado por 
 Edital n.º 117/05, de 20 de Julho 


