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Acta n.º 7/2008 
 

 

Ao primeiro dia do mês de Abril do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre do 

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

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores 

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

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

Gonçalves dos Santos, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira Martins, Dr. Raul Miguel 

Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e a Dr.ª Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

Estiveram presentes, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, o 

Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Arq.º Raposo Pires, Chefe de 

Divisão de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, 

respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

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

Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta minutos a Presidente deu início à reunião, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 171/05 - Costa Gameiro e Filhos, Lda. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1133/05 - Joaquim de Jesus de Oliveira 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1195/06 – UNIRAÇÕES, Lda. 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 31/08 - Susana Maria Pinto Baltazar 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 107/08 - Francisco Ribeiro Craveiro 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1108/03 – Faria & Irmãos, Lda 

1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.2.1. Processo de loteamento n.º 5/05 – Poligreen, Gestão e Investimentos, SA 
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1.2.2. Processo de loteamento n.º 16/00 – Henrique & Gameiro, Construções Civil, 

Lda 
1.2.3. Processo de loteamento n.º 7/05 – Roberto M.C. de Oliveira Charter’s 

d’Azevedo 
1.2.4. Processo de loteamento n.º T 102/95  + T 189/02. Loteamento onde se insere o 

novo Pavilhão Gimnodesportivo da Freguesia de Santa Eufémia 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 54/2005. Empreitada de «Construção de habitação social em 

Ortigosa». Informação de trabalhos a mais e a menos. 

2.2. Processo n.º T – 48/2007. «Projecto no âmbito da intervenção Polis em Leiria.  

requalificação ambiental das zonas 5 e 6 (fase 2) e da zona 4 – Leiria». Actas da 

comissão de abertura e de análise de propostas. 

Ponto três 
3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 

Março de 2008 

Ponto quatro 
4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
4.1.1. Pagamentos 

4.1.2. Relatório e contas do Município de 2007 

4.1.3. Doação de impressora multifunções 

4.1.4. Doação de máquina fotográfica 

4.1.5. Resumos de tesouraria 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionado com a Divisão Jurídica 
5.1.1. Protocolo de colaboração entre o Município de Leiria e a Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra 

5.1.2. Posse administrativa do edifício sito no Largo da Sé n.º 14, 15, 16 e 24, na 

cidade de Leiria 

5.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
5.2.1. Voto de pesar 

Ponto seis 
Colaboração na construção de uma escola em Nampula. «Um Euro por uma Escola» 

Ponto sete 
7.1 Direito de preferência na alienação do imóvel abrangido pela área crítica de 

recuperação e reconversão urbanística, sito na Travessa das Amoreiras n.º 1, em 

Leiria. Ratificação 

7.2 Plano de Pormenor da frente marítima do Pedrógão. Termos de referência 
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Ponto oito 
8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
8.1.1. Mercado do Levante de Leiria. Anulação de dívidas (Int. 513/08) 

8.1.2. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Anulação de guia de recebimento 

n.º 21026/07 

8.1.3. Publicidade (intenção de remoção) 

8.1.4. Ocupação da via pública. Anulação de guias de recebimento e respectivas 

certidões de dívidas (Ent. 13683/07) 

8.1.5. Publicidade. Anulação de guias de recebimento 

8.1.6. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 

6393/08) 

8.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 

6404/08) 

8.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 5240/08) 

8.2 Análise do processo relacionado com a Divisão de Ambiente e Serviços 
Urbanos 

Alteração ao protocolo de recolha e valorização de óleos alimentares usados entre a 

Câmara Municipal de Leiria e a empresa «Oleotorres, Lda.» 

Ponto nove 
9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
9.1.1. Novos cursos profissionais a implementar no concelho de Leiria. Parecer 

9.1.2. FERLEI, Federação Regional de Associações de Pais e Encarregados de 

Educação de Leiria. Apoio 

9.1.3. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de Verba 

9.1.4. Programa Eco-Escolas. Parceria 

9.1.5. Bolsas de Estudo do Ensino Superior. 

Ponto dez 
10.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
10.1.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

10.1.2. Entradas livres no Castelo e Torre de Menagem. Isenção de taxa de entrada 

em dias comemorativos 

10.1.3. Lista de Despesas do Teatro Miguel Franco. Fevereiro de 2008 

10.1.4. Lista de Despesas do Cine-Teatro de Monte Real. Fevereiro de 2008 

10.1.5. Fundação António Silva Leal. Entrada gratuita no Teatro Miguel Franco 

10.1.6. Acordo-Programa a celebrar entre o Município de Leiria e o Instituto 

Politécnico de Leiria para o desenvolvimento da nova componente à candidatura ao 
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POC «Novas Tecnologias da Informação e Comunicação para a Exposição 

Permanente "O Fascínio do Olhar"» do m|i|mo 

10.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto 
e Juventude  
10.2.1. XVII Semana Académica de Leiria 

10.2.2. XI Real Festival de Tunas Académicas 

Ponto onze 
11.1. Análise das condições de utilização viária e pedonal na zona do Rossio de Leiria 

11.2. Actualização das tarifas dos parcómetros concessionados a Lizestacionamentos 

11.3. Concurso público internacional para concepção, financiamento, construção e 

exploração de uma unidade comercial de dimensão relevante. Acta da comissão de 

análise de propostas. 

11.4. Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria e a EP, Estradas de Portugal, S.A. 

Intervenção entre o nó do Continente/IPL e o nó com a EN 109. 
11.5. Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria e o consórcio MSF, Moniz da Maia 

Serra & Fortunato - Empreiteiros S.A. NOVOPCA, Construtores Associados S.A. no 

âmbito da construção da A17 

Ponto doze 
Apoio para o 1.º trofeu de BTT Vila de Caranguejeira. Ratificação de despacho 

Ponto treze 
13.1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício de 

2007 da Leirisport, E.M. 

13.2. Proceder à apreciação dos Relatórios de Governo Societário e de 

Sustentabilidade referentes ao exercício de 2007 da Leirisport, E.M. 

13.3. Proceder à apreciação geral da fiscalização da sociedade no exercício de 2007 

da Leirisport, E.M. (Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal de 

Contas) 

13.4. Deliberar sobre as orientações estratégicas relativas ao exercício da função 

accionista para o ano de 2008 ( para a actividade a desenvolver pela Leirisport, E.M.) 

13.5. Deliberar sobre o Contrato de Gestor Público da Leirisport, E.M. 

13.6. Regularização/ Acerto das Indemnizações Compensatórias relativas a 2007 da 

Leirisport, E.M. (Contratos-programa relacionados com os custos financeiros e as 

beneficiações efectuadas no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão) 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção da Senhora Presidente 
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I – A Senhora Presidente mencionou que, aquando da vinda do Senhor Primeiro 

Ministro a Leiria para a apresentação da concessão das Estradas Litoral-Oeste, fora 

manifestado publicamente na intervenção que fizera o incómodo que a região sentia 

pelo desaparecimento da Região de Turismo Leiria-Fátima, salientando que esta 

situação ultrapassava a própria região, atendendo à marca Leiria-Fátima, consolidada 

em termos nacionais e internacionais. 

Mais referiu que o Senhor Primeiro-Ministro mostrou-se muito preocupado e muito 

sensível às observações feitas e, nessa sequência, foi feita a correcção. Actualmente, 

a informação de que o Município dispunha era que fora contemplada a existência de 

um pólo com as características de outros pólos já criados, mantendo a designação, 

marca e a configuração geográfica dos concelhos que constituíam a Região de 

Turismo Leiria-Fátima. 

Concluiu, congratulando-se pela sensibilidade do Senhor Primeiro-Ministro, sem a 

qual não teriam conseguido, e manifestando apreço pela decisão tomada. 

*** 

DLB N.º 0377/08 | A Senhora Presidente propôs a alteração da próxima reunião de 

Câmara do dia 15 de Abril, terça-feira, para o dia 14 de Abril, segunda-feira, pelas 10 

horas.  

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

data da próxima reunião ordinária de Câmara para o dia 14 de Abril, segunda-feira, 

pelas 10 horas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira   
 

I – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira referiu que na zona pedonal do 

parque radical não existiam casas-de-banho. 

A Senhora Presidente informou que, para essa zona, estava prevista a 

instalação de um equipamento de apoio com casa-de-banho, não estando ainda 

definido o local exacto. 

II – A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou quando se previa a 

abertura ao público do Moinho de Papel. 

O Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço informou que estava a decorrer a fase 

da elaboração da monografia, estando o Moinho pronto e o moleiro ao serviço. 

Contudo, advertiu que, se a monografia se atrasasse, eventualmente teria de se abrir 

apenas parte do Moinho. 

 

Intervenção do Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves  
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 A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves, referindo-se ao processo de 

obras particulares n.º 721/06, disse que, de acordo com a informação do Senhor Eng.º 

Quintal daquele constante, os elementos aditados estavam em conformidade com o 

que fora dirigido em sede de audiência prévia ao requerente. Estes elementos 

configuravam um conjunto de medidas correctivas no sentido de adequar a 

edificabilidade ao solo existente; portanto, em termos de regulamento e das peças 

apresentadas estavam em condições de deferir o processo. Todavia, na última 

exposição trazida pelos queixosos, estes referiram que interpuseram um recurso para 

rectificação de um registo da conservatória participado ao Procurador–Geral Adjunto  

junto do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. 

Mais disse que, se se considerar a área inicial da matriz, esta permitia uma 

determinada área de construção que não era a que os requerentes/queixosos tinham, 

mesmo com os elementos rectificativos. Após decisão do Tribunal, aqueles 

rectificaram a área matricial, que aumentou, possibilitando-lhes a edificabilidade 

prevista. 

Entretanto, os queixosos vieram dizer que depois de conhecerem a 

rectificação da área matricial interpuseram um recurso no Tribunal contra a 

Conservatória do Registo Predial. 

Por fim, a Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves deixou à consideração 

da Senhora Presidente e da restante vereação o seguinte: considerando-se como 

certo que os documentos exigidos por lei para o licenciamento estavam patentes no 

processo, existem condições de renovar; considerando-se que esta acção interposta 

contra terceiros suspende o parecer da Divisão Jurídica e pode vir a suspender o 

procedimento, se isso for prejudicial ao próprio licenciamento, indefere-se o processo 

em causa. 

A Senhora Presidente realçou que entrara uma providência cautelar 

apresentada pelos queixosos, pedindo que o INFARMED fechasse a farmácia e que a 

Câmara Municipal de Leiria indeferisse o processo. Em sua opinião, nessa 

providência por um lado, era posto em causa o INFARMED para dizer «feche a 

Farmácia» e, por outro lado, a Câmara no sentido de dizer «indefira o processo». 

Mais referiu a existência de um recurso do queixoso, onde refere que o proprietário da 

obra em causa lhe estava a invadir parte do terreno e a pôr em causa o aumento da 

área. 

Posto isto, a Senhora Presidente entendeu que seria de bom senso aguardar 

para que a providência cautelar se resolvesse, atendendo à acumulação de situações, 

para além do facto da Procuradoria da República estar permanentemente a fazer 

perguntas sobre o assunto. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro replicou que, se havia uma providência 

cautelar, mas ainda sem despacho, a Câmara Municipal estava à vontade para decidir 
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o que entendesse. Se já houvesse despacho, a Câmara teria de cumprir com o 

mesmo. Em seu entender, a Câmara devia mandar lá os serviços para medir o 

terreno, até porque já havia uma decisão do Tribunal a reconhecer a área do mesmo. 

A Senhora Presidente argumentou que havia, de facto, essa decisão mas 

que fora contestada. O terreno que lá estava correspondia ao que estava registado na 

Conservatória mas pelos vizinhos era dito que existia uma parte do terreno que 

embora registado com o nome de Virgílio Manuel Pereira David, era deles. Mais disse 

que enquanto esta situação não ficasse resolvida a decisão a tomar não seria 

aprovada com o seu voto. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves informou que havia uma 

decisão do Tribunal que ia até às instâncias mais altas, e que dera ganho de causa 

aos requerentes/queixosos. Depois estes procederam à rectificação das áreas 

matriciais na Conservatória, não se sabendo ao certo os documentos que foram 

apresentados, sendo certo que um deles consistia numa nova certidão de registo da 

Conservatória. De seguida, teve-se conhecimento da acção interposta junto do 

Conservador Geral dos Registos, que aguarda decisão final, a qual pode pôr em 

causa a legalidade da certidão constante do processo e, consequentemente, qualquer 

acto de deferimento de licenciamento. 

A Senhora Presidente disse que esta era uma questão muito delicada, cuja 

resolução era aguardada por muitas entidades, tendo acrescentado ainda que, para 

se licenciar alguma coisa, era necessário uma certidão da conservatória, a qual, no 

caso em apreço, estava a ser posta em causa, informação que o Município recebera 

por duas vias: pelos próprios queixosos e pela providência cautelar. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins questionou o que aconteceria caso 

a Câmara Municipal legalizasse e depois o Tribunal informasse que não estava 

correcto o documento, ao que a Senhora Presidente respondeu que o licenciamento 

estava sujeito à anulação. 
 

 Ordem do dia  

 
DLB N.º 0378/08 | Presente a acta da reunião de 19 de Fevereiro de 2008, cuja leitura 

foi dispensada por ter sido previamente distribuída, tendo a Câmara deliberado por 
unanimidade aprovar a sua redacção final. 

 
 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
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1.1.1. Processo de obras particulares n.º 171/05 - Costa Gameiro & Filhos, Lda. 
DLB N.º 0379/08 | De COSTA GAMEIRO E FILHOS, LDA, com sede social na Rua do 

Carmo, n.º 29, na localidade de Casal da Cruz, freguesia de Caranguejeira, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração do edifício de habitação colectiva e muros 

de vedação em construção na Travessa do Pôr do Sol, Lavradio, Gândara dos Olivais, 

freguesia de Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A edificação foi aprovada por deliberação tomada em reunião de Câmara de 

2007/02/15 e licenciada por despacho da Senhora Vereadora datado de 2007/10/01, 

tendo sido emitido o respectivo alvará de obras em 2007/10/17 com validade até 

2008/10/17, sendo que as alterações propostas incidem sobre os vãos do edifício, 

muros de vedação e acessibilidade a tardoz da edificação, decorrentes do ajuste 

viário (alargamento das vias dos lados Poente e Sul). 

Após deslocação ao local, e tendo em conta que o ajustamento a sul decorre 

do alargamento da via, não permitindo a topografia uma correcta acessibilidade a 

tardoz da edificação, dada a inclinação excessiva da rampa, e tendo em conta o 

disposto no artigo 77.º do Regulamento do Plano Director Municipal no que se refere à 

dimensão mínima dos lugares de estacionamento, não se vê inconveniente no 

deferimento do pedido. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/25, constante do 

respectivo processo (folhas 585 e 586), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos 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.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 

do artigo 78.º da referida disposição legal; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da 

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do 

RMOUCL; 
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6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, 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, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar, para efeitos de emissão do aditamento ao alvará de obras, os 

seguintes elementos: 

9.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do aditamento ao alvará, 

conforme modelo disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na 

Internet no sítio www.cm-leiria.pt.; 

9.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de 

Setembro; 

9.3. auto de implantação da obra, assinado pelo respectivo director técnico; 

9.4. livro de obra; 

9.5. projecto de estabilidade rectificado no que se refere às alterações propostas no 

muro do lado Nascente. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 1133/05 - Joaquim de Jesus de 
Oliveira  
DLB N.º 0380/08 | De JOAQUIM DE JESUS DE OLIVEIRA, residente na Rua das 

Cabeças, n.º 110, na localidade de Lagares, freguesia de Memória, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração (legalização) do edifício destinado a armazém 

situado na Rua Florentino de Oliveira, na localidade de Casal Cego, freguesia de 

Marrazes. 

O edifício foi licenciado por deliberação tomada em reunião de Câmara de 

2007/09/27, tendo sido emitido o respectivo alvará de obras de construção em 

2007/11/16 com validade até 2008/11/16, sendo que as alterações propostas incidem 

ao nível dos alçados, não se registando aumento de área relativamente ao previsto 

inicialmente. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/25, constante do 

respectivo processo (folha 297), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

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

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

http://www.cm-leiria.pt/
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1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos 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.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, 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, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

4.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

5.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

6.º apresentar, para efeitos de emissão do aditamento ao alvará de obras, os 

seguintes elementos: 

6.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do aditamento ao alvará, 

conforme modelo disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na 

Internet no sítio www.cm-leiria.pt.; 

6.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de 

Setembro; 

6.3. livro de obra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1195/06 – Unirações, Lda 
DLB N.º 0381/08 | De UNIRAÇÕES, LDA, com sede social na Rua Principal, na 

localidade de Colónia Agrícola, freguesia de Milagres, referente ao aditamento 

apresentado em fase de audiência prévia do interessado quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para 

construção de unidade industrial de fabrico de rações para animais do Tipo 3 (CAE-

Rev.2 “15710) na Estrada Municipal 533 (Glebas), freguesia de Milagres, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Florestal, na zona 

de desobstrução da Base Aérea n.º 5 e zona de protecção de linha de alta tensão. 

A pretensão é composta de edifício fabril e edifício de apoio para escritórios e 

parte social, encontrando-se instruída com pareceres favoráveis do Ministério da 

Defesa Nacional – Força Aérea e da EDP - Distribuição de Energia, SA, tendo sido 

feita prova da apresentação do projecto devidamente instruído na entidade 

coordenadora, nos termos previstos na lei, e emitida certidão de localização n.º 

41/2007 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

http://www.cm-leiria.pt/
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Uma vez que não existe plano municipal de defesa da floresta contra incêndios 

(PMDFCI) eficaz, o pressuposto de emissão da certidão de localização é válido na 

presente data. 

Face ao disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal e conforme condição constante da certidão de localização, deverá 

o pedido ser presente à reunião de Câmara para análise e deliberação, sendo que o 

número de postos de trabalho a criar é de 10 e o investimento é de €855.000,00, 

conforme declaração do industrial constante do processo (folha 65). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que do aditamento 

apresentado constam elementos que permitem obstar aos motivos que estiveram na 

origem da proposta de indeferimento e atenta ao conteúdo da informação prestada 

pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/25, constante do 

respectivo processo (folhas 265 e 266), deliberou por maioria, com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. 

Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, o seguinte: 

1.º considerar o empreendimento de interesse municipal, ao abrigo da alínea c) do n.º 

2 do artigo 62.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.º aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima referida, nos 

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

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, condicionado a apresentar, no prazo de 

seis meses, os seguintes elementos: 

2.1. projectos de especialidades, de acordo com o definido no n.º 5 do artigo 11.º da 

Portaria n.º 1110/01, de 19 de Setembro; 

2.2. planta de levantamento actualizada e com indicação correcta da área; 

2.3. licença do domínio hídrico referente à utilização/ocupação dos recursos hídricos, 

nos termos da Lei n.º 58/05, de 29 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 226-A/07, 

de 31 de Maio, no que se refere à proximidade de linha de água e à actividade; 

3.º cumprir com os pareceres das entidades intervenientes no licenciamento, 

designadamente a totalidade das condições constantes da certidão de localização n.º 

41/2007; 

4.º antes de ser concedida a autorização de utilização, proceder à realização da 

totalidade dos arranjos exteriores. 

Mais deliberou transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos 

pela EDP - Distribuição de Energia, SA e Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea 

(folhas 249 e 109). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 31/08 - Susana Maria Pinto Baltazar 
DLB N.º 0382/08 | De SUSANA MARIA PINTO BALTAZAR, residente na Rua das 

Olhalvas, n.º 46, na localidade de Olhalvas, freguesia de Pousos, referente ao 
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projecto de arquitectura para construção de anexo (destinado a parqueamento e 

arrumos) no local acima indicado, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/03/24, com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 

1.º não existe viabilidade para o proposto, dado que o projecto excede a área bruta de 

construção máxima para a parcela, contrariando assim o disposto no artigo 47.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal. (Refere-se que a área bruta de construção 

é o somatório das áreas dos pisos acima do solo da moradia e dos dois pisos do 

anexo); 

2.º existem divergências entre o projecto da moradia inicialmente aprovado em sede 

do processo n.º 764/97 e o indicado nos perfis, nomeadamente no que se refere à 

cota de soleira da moradia. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho». 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/24, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

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

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

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

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

 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 107/08 - Francisco Ribeiro Craveiro 
DLB N.º 0383/08 | De FRANCISCO RIBEIRO CRAVEIRO, residente na Rua das 

Portelinhas, n.º 17, na localidade de Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar na Rua António Curado, Casal da Víbora, na localidade de Praia do 

Pedrógão, freguesia de Coimbrão, em zona abrangida pelos estudos do Plano de 

Urbanização da Praia do Pedrógão (Zona de Média Densidade – Tipo 1 - MD1). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento de 

Operações Urbanísticas em 2008/03/24 com o seguinte teor: 

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

de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se que: 
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1.º o projecto apresentado não se encontra de acordo com os parâmetros 

urbanísticos previstos nos estudos do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão, 

não podendo o índice bruto ser superior a 0.9, uma vez que é de contabilizar o espaço 

da garagem e do telheiro para efeitos de índice de construção; 

2.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 

de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada; 

3.º o pedido não é esclarecedor quanto ao cumprimento do previsto no artigo 59.º do 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas, devendo indicar uma linha de 45.º 

traçada a partir do alinhamento da edificação fronteira, definida pela intersecção do 

seu plano com o terreno exterior; 

4.º o termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura deverá fazer 

referência ao cumprimento do disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, 

no Regulamento Geral de Edificações Urbanas, no Decreto-Lei n.º 66/95, de 8 de 

Abril, e no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto. 

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

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

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

177/01, de 4 de Junho». 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/03/24, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

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

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

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

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

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 1108/03 – Faria & Irmãos, Lda. 
DLB N.º 0384/08 | Retirado 

 
1.2. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.2.1. Processo de loteamento n.º 5/05 – Poligreen, Gestão e Investimentos, S.A. 
DLB N.º 0385/08 | Retirado 

 
1.2.2. Processo de loteamento n.º 16/00 – Henrique & Gameiro, Construções 
Civil, Lda. 
DLB N.º 0386/08 | De HENRIQUE & GAMEIRO, LDA E OUTRO, com sede na 

Avenida Marquês de Pombal, Leiria, acompanhado de um requerimento, a solicitar 
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uma operação de loteamento, situado no lugar de Serrada do Pinhal, da freguesia de 

Marrazes, do concelho de Leiria.  

De acordo com a informação da Divisão de Loteamentos, foi prestada a 

seguinte informação: 

«O Loteamento foi aprovado, com condições por deliberação de Câmara em 

2004/02/09. 

Foram apresentados projectos das infra-estruturas que tiveram pareceres 

favoráveis e a solução urbanística foi devidamente rectificada. Os requerentes 

apresentaram autorizações dos proprietários dos terrenos confinantes, relativamente 

a acerto de extremas.  

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

conjugadas e considerando a informação prestada pela Divisão de Loteamentos 

datada 24 de Março de 2008, constante do respectivo processo (folha 537 e 537 

verso), deliberou por unanimidade aprovar a rectificação ao loteamento e os 

projectos de infra-estruturas, ficando a emissão do alvará condicionado ao seguinte:  

1.º Ceder ao domínio público a área de 16.140,70 m², destinados a arruamentos, 

estacionamentos, passeios e zonas verdes; 

1.1 Ceder ao domínio privado do Município de Leiria a área de 1.146,34m², 

correspondentes às parcelas 1, 2, 3 e 4.  

2.º Apresentar as seguintes garantias bancárias, nas quais deve constar a seguinte 

cláusula «A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização 

expressa da Câmara Municipal»: 

2.1. No valor de €67.597,43, destinados às infra-estruturas da rede eléctrica; 

2.2. No valor de €150.260,00 destinados à execução da rede de água no exterior e 

no interior do loteamento e redes de esgotos domésticos e pluviais;  

2.3. No valor de €217.269,30, destinados à execução da rede viária; 

2.4. No valor de €63.690,28, destinados à execução dos espaços verdes. 

3.º Efectuar os seguintes pagamentos 

3.1. Pagamento de encargos para reforço da rede eléctrica, no valor de €9.333,99 a 

favor da EDP - Distribuição de Energia, SA; 

3.2. Pagamento na tesouraria dos SMAS-Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, da comparticipação para reforço da rede de água a 

montante do loteamento, no valor de €28.352,00, acrescido de IVA. 

4.º Dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos 

pelas várias entidades e serviços do Município de Leiria, tendo o prazo de 20 meses 

para a realização das obras de urbanização; 

5.º Tem igualmente o promotor, o prazo de 1 ano para requerer a emissão do alvará. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar a 

escritura notarial. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

1.2.3. Processo de loteamento n.º 7/05 – Roberto M.C. de Oliveira Charter`s 
d`Azevedo 
DLB N.º 0387/08 | Retirado 
 

1.2.4. Processo de loteamento n.º T 102/95 + T 189/02. Loteamento onde se 
insere o novo Pavilhão Gimnodesportivo da Freguesia de Santa Eufémia 
DLB N.º 0388/08 | Presente uma informação do Departamento de Obras Municipais, 

datada de 31 de Março de 2008, e de acordo com este Departamento, trata-se de 

uma operação urbanística de loteamento, que foi promovida através de um protocolo 

datado de 20 de Agosto de 1992, celebrado entre a Câmara Municipal de Leiria, Junta 

de Freguesia de Santa Eufémia e o proprietário do terreno, situado no lugar e 

freguesia de Santa Eufemia. 

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

o loteamento e os projectos de infra-estruturas, ficando a emissão do alvará 

condicionado ao seguinte:  

1.º Ceder ao domínio público a área de 7.285 m², destinados a arruamentos, passeios, 

estacionamentos, acessos às garagens, locais para ecopontos e locais para 

contentores de resíduos sólidos.  

1.1. Ceder ao domínio privado do Município de Leiria a área de 4.445 m², para 

equipamento. 

2.º Apresentar as seguintes garantias bancárias, nas quais deve constar a seguinte 

cláusula «A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização 

expressa da Câmara Municipal»: 

2.1. No valor de €6.143,40, destinados à execução da rede de águas e esgotos 

domésticos e pluviais. 

2.2. No valor de €14.685,30, destinados à execução da rede viária. 

3.º  Efectuar o seguinte pagamento: 

3.1. Pagamento na tesouraria dos SMAS - Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Leiria, no valor de €12.500,00, acrescido de IVA. 

4.º O Requerente tem o prazo de 1 ano para requerer a emissão do alvará. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente para outorgar a 

escritura notarial. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 
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2.1. Processo n.º T – 54/2005. Empreitada de «Construção de habitação social 
em Ortigosa». Informação de trabalhos a mais e a menos 
DLB N.º 0389/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe, 

acompanhado de uma informação do Departamento de Obras Municipais na qual 

refere a necessidade de execução de trabalhos a mais a preços de proposta no valor 

de €13.660,07 + IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €13.830,29 + 

IVA, o que perfaz um total de €27.490,36 + IVA, e trabalhos a menos no valor de 

€16.010,79 + IVA. 

A referida despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 1156/08, de 7 de 
Março. 

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

e autorizar a realização trabalhos a mais a preços de proposta no valor de €13.660,07 

+ IVA e trabalhos a mais a preços acordados no valor de €13.830,29 + IVA, o que 

perfaz um total de €27.490,36 + IVA, e trabalhos a menos no valor de €16.010,79 + 

IVA, devendo dar-se conhecimento à firma SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens 

do Oeste, Lda. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Processo n.º T – 48/2007. «Projecto no âmbito da intervenção Polis em 
Leiria. Requalificação ambiental das zonas 5 e 6 (fase 2) e da zona 4 – Leiria».  
Actas da comissão de abertura e de análise de propostas. 
DLB N.º 0390/08 | Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado 

das actas da Comissão de Abertura do Concurso e do Relatório da Comissão de Análise 

de Propostas com o resultado do Concurso Público realizado para a execução da referida 

empreitada. 

Os concorrente apresentaram em concurso propostas com os seguintes valores: 

⎯ DELFIM DE JESUS & IRMÃO, LDA.. ................................................. €263.895,80 + IVA 

⎯ FCJ – OBRAS PÚBLICAS, S.A. ......................................................... €298.418,35 + IVA 

⎯ CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S A ............................................ €340.424,13 + IVA 

⎯ MATOS & NEVES, LDA. ..................................................................... €254.300,00 + IVA 

⎯ COSTA & LEANDRO, LDA. ................................................................ €284.937,48 + IVA 

⎯ A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S. A................................................. €262.458,51 + IVA 

⎯ BOSOGOL – CONST. E OBRAS PÚBLICAS, L.DA........................... €312.123,91 + IVA 

⎯ MCA – MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S A ................................ €267.890,14 + IVA 

⎯ ASIBEL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA. ........................ €304.155,66 + IVA 

⎯ CVM – CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, L.DA............................. €278.682,43 + IVA 

⎯ JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, L.DA. ....................... €312.408,02 + IVA 

Tendo por base a acta do acto público de abertura de propostas e o relatório 

relativo à avaliação da capacidade económica e técnica (qualificação dos 

concorrentes), ambos elaborados pela Comissão de Abertura, conclui-se que os onze 
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concorrentes inicialmente presentes ao concurso foram admitidos para efeito de 

análise das respectivas propostas, a saber: 

⎯ DELFIM DE JESUS & IRMÃO, LDA 

⎯ FCJ – OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

⎯ CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A 

⎯ MATOS & NEVES, LDA  

⎯ COSTA & LEANDRO, LDA 

⎯ A ENCOSTA -CONSTRUÇÕES, S.A 

⎯ BOSOGOL-CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS, S.A 

⎯ MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNS, S.A 

⎯ ASIBEL - CONSTRUÇÕES, S.A 

⎯ CVM - CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA 

⎯ JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA 

Trata-se de um concurso público, a empreitada é por série de preços, com um 

preço base de  €251.298,44 e com um prazo  de execução de 90 dias. 

Quanto ao critério de apreciação  das propostas, previsto na alínea B1) do 

ponto IV.2) da secção IV do Anúncio de Concurso, é o da proposta economicamente 

mais vantajosa tendo em conta os  factores abaixo indicados e classificados numa 

escala de 0 a 20 valores: 
A) Preço da Proposta + Coerência de Preços........  55 %................... 11 Valores 

B) Valor Técnico da Proposta .................................   45 %..................    9 Valores 

Total.........................................................................100%................... 20 Valores 

Na análise destes factores teve-se em  consideração o previsto  no n.º 21 do 

Programa de Concurso, ou seja: 

A nota a atribuir ao factor Preço da Proposta – A1) decorre da aplicação da 

seguinte fórmula: N = Vp /VP x 6,6 (Vp é o valor da proposta de mais baixo preço) e 

(VP é o valor da proposta em análise). 

A nota a atribuir ao factor Coerência de Preços – A2) resulta da aplicação da  

fórmula: N = 4,4- [ 4,4 /A x Y ] . ( A – numero de artigos analisados ) e ( Y é o numero 

de artigos que se situam fora do intervalo de variação). 

A nota a atribuir ao factor Valor Técnico da proposta – B) resulta do somatório 

das notas obtidas em cada subfactor que o compõem, tendo em conta a importância 

atribuída a cada um, respectivamente 65%, 10% e 25%.  

Para a análise dos subfactores, a Comissão tem em conta os seguintes 

aspectos: 

Plano de Trabalhos 
A calendarização pormenorizada das diversas fases e trabalhos a executar; 

A indicação do início e duração de cada trabalho de forma coerente devendo também 

respeitar-se a sucessão de execução de cada um, de acordo com a especialidade 

correspondente. 
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Plano de Pagamentos 
A adequação do plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado. 

Memória Descritiva 
Descrição do objecto de concurso, das técnicas e procedimentos a adoptar, bem 

como a  justificação dos mesmos. 

Nota: Deverão ser tomadas em consideração as condições técnicas gerais e 

particulares da obra nomeadamente a inserção urbana, natureza e condições do 

terreno, adequação às infra-estruturas e redes exteriores, etc. 

A nota obtida em cada um destes subfactores resulta da aplicação de um 

factor de ponderação que tem em conta o maior ou menor grau de pormenorização e 

adequação propostos, de acordo com a seguinte escala: 
Plano de Trabalhos 90% 

e 75% 

Memória Descritiva 50% 

Plano de Pagamentos 90% 

 75% 

Conferidas as  propostas  não se verifica a existência de  lapsos na lista de 

preços unitários dos concorrentes.  

A Classificação obtida face à aplicação do critério de adjudicação, para cada 

concorrente e respectiva proposta (ver mapa em anexo), é a seguinte:  

Preço da Proposta Coerência 
de preços

Valor 
Técnico 

Total  

1. DELFIM DE JESUS & IRMÃO, LDA 6,36 1,26 5,77 13,39 

2. FCJ – OBRAS PÚBLICAS, S.A.  5,62 1,76 7,21 14,59 

3. CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, S.A 4,93 1,26 7,77 13,96 

4. MATOS & NEVES, LDA. 6,60 1,51 8,11 16,22 

5. COSTA & LEANDRO, LDA  5,89 1,38 6,89 14,16 

 6. A ENCOSTA, CONSTRUÇÕES, S.A.  6,39 2,01 7,77 16,17 

7. BOSOGOL-CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS, S.A 5,38 1,26 5,43 12,07 

8. MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES, S.A  6,27 0,25 7,64 14,16 

9. ASIBEL - CONSTRUÇÕES, S.A.  5,52 0,88 7,77 14,17 

10. CVM - CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA. 6,02 2,14 7,77 15,93 

11. JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA 5,37 1,01 7,64 14,02 

 
NOTA: Da análise dos documentos Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e 

Memória Descritiva, relativos ao factor de adjudicação Valor Técnico, entendeu-se o 

seguinte: 

Plano de Trabalhos: O concorrente n.º 5 apresenta um plano de trabalhos 

considerado aceitável com algum grau de descrição e informação, pelo que se atribuiu 

o coeficiente de 75%. Os concorrentes n.º 1 e 7 apenas apresentam uma descrição 
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muito sumária dos trabalhos, havendo assim, alguma falta de informação relativa á 

ordem de execução dos mesmos; a este subfactor foi atribuído  50% . 

Os restantes oito concorrentes apresentam um bom plano de trabalhos, bem 

pormenorizado e coerente quanto aos diversos trabalhos a realizar. Atribuiu-se 90%. 
Plano de Pagamentos: O plano apresentado pelos concorrentes 7 e 11 

apresentam adequação ao plano de trabalhos apresentado, pelo que lhes foi atribuído 

75%;os planos de pagamento dos restantes concorrentes apresentam uma boa e 

pormenorizada adequação ao plano de trabalhos apresentado, pelo que lhes foi 

atribuído 90% . 

Memória Descritiva: Com uma boa descrição do objecto da empreitada, 

técnicas e procedimentos a adoptar  na  execução da empreitada foi a apresentada 

pelo concorrente n.º 1 e 4, pelo que se aplicou 90% ; o concorrente n.º 2 apresenta a 

memória descritiva bastante sucinta, pelo que lhe foi atribuído 50%; os restantes 

concorrentes apresentam uma memória com algum grau de descrição e 

especificação, tendo-lhe sido aplicado 75%. 

Face aos resultados apurados, verifica-se que o concorrente Matos & Neves, 

Lda. é o que obtém a melhor pontuação no presente concurso. 

Assim propõe-se a adjudicação da empreitada ao referido concorrente pelo 

valor da sua proposta, que é no montante de € 254.300,00 + IVA. 

Mais se propõe que se proceda à  audiência prévia dos concorrentes conforme 

previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto,  e em conformidade com o constante 

no relatório da Comissão de Análise de Propostas, deliberou por unanimidade 

manifestar a intenção de adjudicar nos termos do n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei 

n.º 59/99, de 2 de Março, a execução da empreitada supra referida, ao concorrente 

construtora Matos & Neves, Lda. pelo valor de €254.300,00 + IVA, por ser o que 

obteve melhor pontuação no concurso. 

Mais deliberou que se proceda à audiência dos concorrentes em 

conformidade com o n.º 1 e 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês 
de Março de 2008 
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DLB N.º 0391/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais 

referente ao pretérito mês de Março para conhecimento da Câmara Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

36 
 

-34,55% 
 

€1.7523,60 
 

-30,70% 

Mercados 30 -43,40% €1.120,68  - 55,12% 
Ocupação da via pública 4 100% € 80,50 207% 
Publicidade 2 100% € 547,81 100% 

Tramitação de PEF’ s 159 109%  -  
Citação de executados 36 -12,19% -  - 

PEF’ s  activos 552 -3,16% €18.242,41  -0,88% 
SMAS 313 -4,86 % € 7.247,56 -6,89% 
Mercados 172 0% € 7.327,26 -0,66% 
Ocupação da via pública 44 -8,33% € 883,16 -12,32% 
Publicidade 18 12,50% € 2.112,91  35 % 
Metrologia 1 0% € 14,56  0 % 
Diversos 4 0% € 656,96 0 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

34 
 

-30,61% 
 

€1.710,27  
 

-40,66 % 

Mercados 30 -31,81% € 1.547,47 -37,48 % 

Ocupação da via pública 4 300% € 162,80 510% 

A Câmara tomou conhecimento. 

 

Ponto quatro 

4.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
4.1.1. Pagamentos 
DLB N.º 0392/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra 

apensa à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 18 a 31 de Março de 2008 correspondente às Ordens de 

Pagamento Gerais n.ºs: 2174 a 2176, 2178, 2182, 2184, 2186, 2188, 2194, 2197, 

2203, 2205, 2278 a 2280, 2298, 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2309, 2320, 2325, 

2332, 2335, 2434 a 2440, 2442 a 2462 à Ordens de Pagamento de Tesouraria n.º: 

187, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 317, 713, 717, 719, 730, 784, 803, 

862, 892, 954, 955, 959, 960, 1098, 1099, 1103, 1105, 1107, 1179, 1274, 1275, 1277, 

1322, 1559 a 1561, 1615, 1634 a 1636, 1664, 1665, 1667, 1680 a 1690, 1724, 1774 a 

1777, 1779, 1780, 1782 a 1785, 1787, 1789 a 1792, 1801, 1825, 1829, 1830, 1839, 

1849, 1859, 1863, 1875 a 1877, 1904, 1915 a 1917, 1919, 1921, 1944, 1947, 1959, 

1973, 1974, 1980, 1981, 1992, 1996, 1998 a 2005, 2008 a 2013, 2017 a 2025, 2055 a 

2059, 2062, 2063, 2069, 2084, 2089, 2090, 2095, 2107, 2126, 2142, 2143, 2146, 

2147, 2151, 2161, 2163, 2165 a 2167, 2173, 2177, 2179 a 2180, 2181, 2183, 2185, 

2187, 2189 a 2193, 2195, 2196, 2198 a 2202, 2204, 2206 a 2224, 2226 a 2235, 2237 

a 2241, 2260, 2281, 2283 a 2285, 2287 a 2296, 2303, 2310 a 2313, 2315 a 2319, 
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2321 a 2324, 2326 a 2331, 2333, 2334, 2336 a 2391, 2405 a 2416, 2426, 2427, 2431, 

2433, 2468, 2472, 2473, 2476 a 2482, 2484, 2487, 2489, 2496, 2498, 2499, 2501, 

2570 a 2573, 2599 no valor total de €2.156.093,22. 
 

4.1.2. Relatório e contas do Município de 2007 
DLB N.º 0393/08 | Foram presentes e previamente distribuídos os documentos 

referentes ao Relatório e Contas do Município do ano de 2007. 

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

o assunto em epígrafe para a próxima reunião para apreciação e votação. 
 

4.1.3. Doação de impressora multifunções 
DLB N.º 0394/08 | Presente uma declaração da Associação de Pais e Encarregados 

de Educação da freguesia de Amor (Ent. 4707/08), na qual esta declara ter adquirido 

uma impressora multifunções HP Deskjet F370, no valor de €62,50, para instalar no 

Jardim-de-Infância de Amor, freguesia de Amor. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que 

lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido 

equipamento, para instalar no Jardim-de-Infância de Amor, freguesia de Amor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.1.4. Doação de máquina fotográfica 
DLB N.º 0395/08 | Presente uma declaração remetida pelo Agrupamento de Escolas 

de Colmeias (Ent. 6432/08), na qual este declara que, por iniciativa dos professores 

em colaboração com um grupo de pais, adquiriu 1 máquina fotográfica digital Pentax 

Optio 50 L, 5,0 Megapixels, no valor de €134,90, para afectar ao Jardim-de-Infância 

de Barracão, freguesia de Colmeias. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que 

lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido 

equipamento, para afectar ao Jardim-de-Infância de Barracão, freguesia de Colmeias. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.1.5. Resumos de tesouraria 

DLB N.º 0396/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 31 de Março de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €2.604.937,52 sendo de 

Operações Orçamentais €2.030.750,15 e de Operações de Tesouraria €574.187,37,  

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

A Câmara tomou conhecimento. 
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Ponto cinco 
 D e p a r t a m e n t o  J u r í d i c o  e  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 
5.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Jurídica 
5.1.1. Protocolo de colaboração entre o Municipio de Leiria e a Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra 
DLB N.º 0397/08 | Presente a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que a 

seguir se transcreve: 

« Considerando: 
⎯ que o Município de Leiria e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

dispõem de atribuições no domínio da criação, da transmissão e difusão da 

cultura, da ciência, da metodologia científica, da história e das artes;  

⎯ que a colaboração entre estas entidades assume particular significado estratégico 

no quadro do desenvolvimento da região; 

⎯ que a expressão dos princípios e objectivos estabelecidos para o domínio da 

criação, da transmissão e difusão da cultura, da ciência, da metodologia científica, 

da história e das artes nos programas, acções e prioridades de ambas as 

entidades se revela da maior importância, por força da dinâmica global e das 

responsabilidades que a região tem vindo a assumir a nível nacional; 

⎯ as recentes alterações legislativas verificadas no âmbito das estruturas 

institucionais vocacionadas para o apoio a acções de colaboração; 

⎯ a vantagem de se estabelecerem e de se consolidarem laços de entendimento 

entre ambas as entidades e a de se desdobrarem em várias iniciativas e acções 

direccionadas para um leque de alvos criteriosamente eleitos. 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

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, no uso dos poderes conferidos 

pela deliberação camarária de ______ de ________ de _____, como primeiro 

outorgante, e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sita em 

_______________, na cidade de Coimbra, representada pelo Senhor Professor 

Doutor Carlos Manuel Bernardo Ascenso André, na qualidade de Presidente do 

Conselho Directivo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no uso das 

competências definidas no Regulamento da mesma Faculdade, como segundo 

outorgante, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro conjugado com o disposto no artigo 20.º da Lei n.º 
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159/99, de 14 de Setembro, o presente protocolo de colaboração, o qual passa a 

reger-se pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 

(Objecto) 
O presente protocolo tem por objecto estabelecer um conjunto de regras destinadas à 

boa colaboração entre o Município de Leiria e a Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra, no que diz respeito à efectivação de acções mais adequadas e eficazes e 

desde que a conjugação de meios, metodologias e instrumentos o permitam, 

designadamente: 

a) realização de protocolos de colaboração para o desenvolvimento de projectos em 

domínios, como os da criação, da transmissão e difusão da cultura, da ciência, da 

metodologia científica, da história e das artes;  

b) promoção e participação em acções conjuntas de informação, formação e 

investigação;  

c) acesso à informação e documentação técnico-científica, cultural e artística;  

d) utilização recíproca de meios experimentais e de outras infra-estruturas 

pertencentes quer à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra quer ao 

Município de Leiria.  

Cláusula Segunda 

(Plataforma de novas tecnologias) 
No âmbito das novas tecnologias, os outorgantes empenhar-se-ão em desenvolver 

uma infra-estrutura de informação e em apoiar a formação nesta área com vista à 

circulação de dados pertinentes e actualizados. 
Cláusula Terceira 

(Gestão do protocolo) 
1. A gestão do presente protocolo de colaboração será feita por uma comissão 

coordenadora, composta por um representante de cada um dos outorgantes, a 

nomear após a assinatura daquele. 

2. Cada protocolo de colaboração estabelecido ao abrigo do presente será gerido 

também por uma comissão de coordenação composta por um representante de cada 

um dos outorgantes, a nomear após a respectiva assinatura. 

Cláusula Quarta 
(Alterações ao protocolo) 

O presente protocolo poderá ser objecto de alterações, por mútuo consentimento dos 

outorgantes e após deliberação da Câmara Municipal de Leiria, sempre que, por parte 

do Município de Leiria, ou da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sejam 

identificadas novas situações que revistam interesse para qualquer das partes e cuja 

concretização possa merecer a cooperação entre ambos ou a sua valorização. 

Cláusula Quinta 
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(Duração) 
O presente acordo vigorará pelo prazo de dois anos, a contar da data da sua entrada 

em vigor. 

Cláusula Sexta 
(Renovação e Denúncia) 

1. O presente protocolo poderá ser renovado automaticamente por períodos 

sucessivos de dois anos, desde que obtido o mútuo acordo dos outorgantes. 

2. Qualquer dos outorgantes poderá denunciar o presente protocolo, com a 

antecedência mínima de sessenta dias, mediante carta registada com aviso de 

recepção. 

3. A denúncia exercida nos termos do número anterior, não extingue os efeitos do 

presente protocolo se estiver em curso qualquer acção, iniciativa ou actividade 

promovida no âmbito do mesmo. 
Cláusula Sétima 

(Dúvidas e omissões) 
Quaisquer dúvidas e omissões que possam surgir no âmbito de aplicação do presente 

protocolo deverão ser resolvidas por mútuo consentimento dos outorgantes.  

Cláusula Oitava 
(Imposto do Selo) 

O presente protocolo está isento de Imposto do Selo, por força do disposto na alínea 

a) do artigo 6.º conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código de Imposto do Selo. 
*** 

O presente protocolo é feito em duplicado, valendo a cópia como original, composto 

por quatro páginas, e devidamente assinado pelas partes, depois de declararem ter 

lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

Leiria, _____ de _________ de 2008. 

Pel’ O Primeiro Outorgante | Isabel Damasceno Campos 

Pel’O Segundo Outorgante | Carlos Manuel Bernardo Ascenso André» 

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

n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o disposto 

no artigo 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade 

concordar o teor da minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Leiria e a 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar o referido protocolo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.2. Posse administrativa do edifício sito no Largo da Sé n.º 14, 15, 16 e 24, na 
cidade de Leiria 
DLB N.º 0398/08 | Presente a informação n.º 94/2008 prestada pela Divisão Jurídica 

relativamente ao procedimento de posse administrativa do prédio urbano sito no Largo 

da Sé, n.os 14, 15, 16 e 24, na cidade de Leiria. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da 

informação supra referida, a qual passa a fazer parte integrante desta deliberação e 

que por cópia se anexa à presente acta, deliberou por unanimidade ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, declarar 

extinto o procedimento tendente à concretização da posse administrativa do prédio 

urbano sito no Largo da Sé, n.os 14, 15, 16 e 24, na cidade de Leiria, porquanto, tendo 

a requerente dado início às obras licenciadas através do processo de licenciamento 

de obras n.º 10/2006, o objecto da decisão a tomar em relação à referida posse 

administrativa se tornou impossível. 

Mais deliberou notificar a proprietária do imóvel supra identificado do teor da 

presente deliberação, ao abrigo do disposto no artigo 66.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.2. Análise do processo relacionado com a Divisão de Recursos Humanos 
4.2.1. Voto de pesar 
DLB N.º 0399/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no sentido 

de ser concedido um voto de profundo pesar ao funcionário Joaquim José Rodrigues 

Pereira, encarregado do grupo de pessoal operário qualificado, do quadro de pessoal 

desta Câmara Municipal, pelo falecimento de sua mãe. 

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

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

 

 

Ponto seis 
  D i v i s ã o  d e  C o m u n i c a ç ã o ,  R e l a ç õ e s  P ú b l i c a s  e  C o o p e r a ç ã o  

 
Colaboração na construção de uma escola em Nampula. «Um euro por uma 
escola» 
DLB N.º 0400/08 | Aquando da assinatura do «Acordo de Cooperação e Amizade» 

estabelecido com o Conselho Municipal de Nampula em Agosto de 2002, face à 

degradação que se verificava em diversos estabelecimentos do ensino primário 

daquela cidade Moçambicana, foi decidido que esta Câmara colaboraria na 

reparação/ampliação de um desses edifícios, pelo que foram desencadeadas diversas 
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acções no sentido de serem angariados fundos que permitissem essa colaboração, de 

que se destaca a campanha «UM EURO POR UMA ESCOLA» levada a cabo junto 

dos diversos estabelecimentos de ensino do concelho de Leiria. 

Para o efeito, foi aberta uma conta na Caixa Geral de Depósitos, à qual foi 

atribuído o número 00126615230 e onde foram depositados 11.999,84 euros. 

Dado que tal conta não tem tido qualquer movimento nos últimos tempos e 

perante a solicitação da congregação de vida apostólica «Irmãs da Apresentação de 

Maria», que está radicada em Moçambique desde 1941, participando, além do ensino 

da Igreja, na educação cristã da juventude e no ensino nas escolas, tendo, no Bairro 

de Namutequeluia, nos subúrbios de Nampula, desde 1954, um Centro Educativo 

frequentado por cerca de 200 crianças e que beneficiou, recentemente, da construção 

de uma escola primária com cinco salas de aulas, um gabinete para os professores e 

balneários, destinada a crianças pobres e órfãs, entende-se, uma vez que aquela 

congregação está com dificuldades em satisfazer os encargos assumidos com a 

construção do edifício, transferir a importância recolhida para aquela instituição, 

através da Província Portuguesa Congregação da Apresentação de Maria, com sede 

em Setúbal, com o número de contribuinte 500 950 385, na conta número 

0752008662030, São Julião, Setúbal, NIB: 0035 0752 00008662030 17, que 

desencadeará a tramitação processual por forma a ser transferida para Nampula com 

a maior brevidade. 

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

transferir para a Província Portuguesa Congregação da Apresentação de Maria, com 

sede em Setúbal, com o número de contribuinte 500 950 385, na conta número 

0752008662030, São Julião, Setúbal, NIB 0035 0752 00008662030 17, a importância 

de 11.999,84 euros, depositada na conta desta Câmara número 00126615230 da 

Caixa Geral de Depósitos, para ser transferida por esta instituição, conforme sua 

correspondência datada de 3 de Fevereiro de 2008, para a congregação «Irmãs da 

Apresentação de Maria», sediada no Bairro de Namutequeliua, Nampula – 

Moçambique, para custear as despesas inerentes à construção de uma escola com 

cinco salas de aulas, um gabinete para professores e balneários, no Centro Educativo 

que aquela congregação detém no referido bairro de Namutequeliua, nos arredores 

de Nampula. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete  

 D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o  
 

7.1. Direito de preferência na alienação do imóvel abrangido pela área critica de 
recuperação e reconversão urbanismo 
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DLB N.º 0401/08 | Presente a informação da Divisão de Habitação e Reabilitação 

Urbana que se transcreve:  

«Trata-se da alienação de um edifício na Travessa das Amoreiras, n.º 1, em 

Leiria, pertencente a Augusto José da Silva, pelo valor de €300.000,00 conforme se 

encontra publicitado no site do Programa «Casa Pronta », anúncio n.º 16/2008. 

Face à situação actual, considera-se não haver interesse para o Município na 

aquisição do imóvel em causa».  

A Câmara, depois de analisar o assunto e concordando com o teor da 

informação prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 

2008/03/07, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente, 

datado de 2008/03/10 e não exercer o direito de preferência referente à aquisição em 

causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
7.2. Plano de Pormenor da frente marítima do Pedrógão. Termos de referência 
DLB N.º 0402/08 | A Câmara Municipal, em sua reunião de 2004/08/16, decidiu 

elaborar o Plano de Pormenor da Frente Marítima de Pedrógão, nos termos do n.º 1 

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

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril e pelo Decreto-Lei n.º 

310/2003, de 10 de Dezembro, tendo a respectiva deliberação sido publicada na II 

Série do Diário da República n.º 185, de 26 de Setembro de 2005 (Aviso n.º 6496/ 

2005 – Apêndice n.º 129), e divulgada através da comunicação social.  

Tendo sido definidos os termos de referência do Plano de Pormenor conforme 

o disposto no n.º 2 do artigo 74.º do referido diploma, os mesmos não foram anexados 

à deliberação da Câmara Municipal.  

Deste modo, propõe-se que os termos de referência, abaixo enunciados, 

sejam publicados no Diário da República e divulgados na comunicação social e na 

página da Internet do Município de Leiria, devendo proceder-se à abertura de um 

novo período para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações 

sobre quaisquer questões que possam ser consideradas relevantes no âmbito do 

respectivo procedimento de elaboração, o qual não deve ser inferior a 15 dias, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 77.º, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, 

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

de 19 de Setembro. 

TERMOS DE REFERÊNCIA DO PLANO DE PORMENOR DA FRENTE MARÍTIMA DE PEDRÓGÃO 
O Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar - Marinha Grande estabelece no 

artigo 63.º do respectivo Regulamento, publicado por Resolução do Conselho de 
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Ministros n.º 142/2000, de 20 de Outubro, uma Unidade Operativa de Planeamento e 

Gestão para o Pedrógão - Plano de Pormenor da Frente Marítima de Pedrógão. 

Programa de Princípios | Objectivos 

1. Regulamento do Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Ovar - Marinha 

Grande  

Artigo 63.º - Plano de Pormenor da Frente Marítima de Pedrógão  

⎯ «A qualificação e a valorização da imagem urbana da frente marítima, 

nomeadamente ao nível das volumetrias e tratamento das fachadas dos 

edifícios; 

⎯ A reabilitação de espaços para uso público e a valorização funcional e 

paisagística dos espaços exteriores públicos existentes; 

⎯ A resolução dos problemas de drenagem superficial; 

⎯ O reordenamento das áreas de estacionamento automóvel existentes; 

⎯ O ordenamento das infra-estruturas de apoio ao núcleo piscatório 

existente.» 

2. Plano de Pormenor da Frente Marítima do Pedrógão – Objectivos 

Programáticos: 

⎯ Articular a proposta do Plano de Pormenor com o Projecto de 

Requalificação da Frente Marítima do Pedrógão, em elaboração, direccionado 

para a intervenção no espaço público da frente marítima; 

⎯ Dotar a área de equipamentos turísticos; 

⎯ Definir regras de tratamento de fachadas, criando uma paleta cromática e 

um catálogo de materiais que servirão de base à reabilitação do edificado 

existente e à construção de novos edifícios; 

⎯ Preservar as duas linhas de água existentes no miolo expectante junto ao 

mercado, (compreendido entre a Rua José Duarte Ferreira e Rua Emília de 

Jesus), criando um espaço de recreio e lazer associado às mesmas. 

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

os termos de referência do Plano de Pormenor da Frente Marítima do Pedrógão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito  

 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente 
 

8.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
8.1.1. Mercado do Levante de Leiria. Anulação de dívidas (Int. 513/08) 
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DLB N.º 0403/08 | Presente informação n.º 01/08-MLL, do Sector de Mercados e 

Feiras - Mercado do Levante de Leiria, datada de 2008/01/11, a informar o seguinte: 

«Encontram-se em execução fiscal as dívidas provenientes da taxa de 

ocupação do lugar do terrado do Mercado do Levante de Leiria, dos seguintes 

feirantes: 

a) Cassiano Carvalho Vilaça, guia de recebimento nº 2114/07, referente ao mês de 

Janeiro de 2007, no montante de €34,56, com a certidão de dívida PEF n.º 9/07; 

b) Ilídio Fernando Gomes Pereira, guias de recebimento n.º 26966/07 e 29807/07, 

referentes aos meses de Setembro e Outubro de 2007, no total de €75,60, com a 

certidão de dívida PEF n.º 408/07 (e apenso); 

c) Manuel Custódio Carreira Bernardo, guia de recebimento n.º 26971/07, referente ao 

mês de Setembro de 2007, no montante de €10,80, com a certidão de dívida PEF 

n.º 404/07. 

Assim, propõe-se a anulação das guias de recebimento e respectivas 

certidões de dívida supra mencionadas, em nome de Cassiano Carvalho Vilaça, Ilídio 

Fernando Gomes Pereira, por terem desistido dos respectivos lugares do terrado, e 

de Manuel Custódio Carreira Bernardo por ter sido emitida em duplicado o mês de 

Agosto, quando deveria ter sido referente ao mês de Setembro, no montante global de 

€120,96. 

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

as guias de recebimento mencionadas e as respectivas certidões de divida, conforme 

motivos invocados, no montante global de €120,96. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.2. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Anulação de guia de 
recebimento n.º 21026/07 
DLB N.º 0404/08 | Retirado 

 
8.1.3. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 0405/08 | No seguimento de vários pedidos de licenciamento de publicidade 

que foram indeferidos ou deferidos mas não foi paga a taxa devida, foram os locais de 

afixação visitados pelos Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a publicidade 

permanece afixada, sem o respectivo licenciamento. 

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

remoção no prazo de oito dias, nos termos  do artigo 20.º, n.ºs 2, 3 e 4 do 

Regulamento Municipal de Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e para 

os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações 
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introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, de acordo com o quadro 

seguinte: 
 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da Publicidade 

Ent.15074/07 
Deolinda Rosário 
Domingues Lopes 

Anúncio luminoso de duas 
faces 

Av. Dr. José Jardim, nº 1 - 
Leiria 

Ent.19310/07 
Comunspace, Lda Três painéis iluminados Praça Paulo VI, Edifício Garage 

-  Leiria 

Ent.1596/06 

Leiritorno, Lda Painel publicitário EN 109 ao KM 164 300 do lado 
esquerdo, Ponte da Pedra - 
freguesia de Regueira de 
Pontes 

Ent.13403/04 
Supermercados 
Ulmar, S. A . 

Anúncio perpendicular à 
fachada colocado em pisos 
superiores 

Rua Eng.º Duarte Pacheco, 
Leiria 

Int.3905/06 

Lexis Club de 
Mário Vieira 
Lisboa 

Uma lona publicitária, junto 
ao IC2 – Boa Vista; 
Um painel publicitário; 
Duas placas publicitárias; 
Um anúncio luminoso 
perpendicular biface 

Figueiras – freguesia de Boa 
Vista 

Ent.9739/05 

Comissão de 
Logistas do 
Jardins do Lis 
Galerias 

Dois anúncios iluminados 
“quadriface”, colocado no 
telhado do edifício 

Av. Dr. Adelino Amaro da 
Costa, freguesia de Marrazes 

Int.591/04 
Carlos Joalheiro, 
Lda 

Duas sequências de letras 
iluminadas 

Av. Heróis de Angola, freguesia 
de Leiria 

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

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do artigo 20.º, n.ºs 2 e 3 do 

Regulamento Municipal de Publicidade, uma vez que os suportes publicitários 

afixados não se encontram licenciados. O não cumprimento dentro do prazo fixado 

implicará que seja a Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo os 

infractores responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos 

termos dos n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

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

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

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

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.4. Ocupação da via pública. Anulação de guias de recebimento e respectivas 
certidões de dívidas (Ent. 13683/07) 
DLB N.º 0406/08 | À  firma MAITAI, Actividades Hoteleiras, Lda. foi autorizada a 

ocupação de espaço público com uma esplanada, frente ao seu estabelecimento de 

bebidas, sito na Rua Dr. José Gonçalves, Lote 61, n.º 45, Loja 1, Piso (-1), Leiria. Os 
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Fiscais Municipais deslocaram-se ao local em 2008/03/07, e verificaram que, à data, 

não existia ocupação da via pública com a esplanada. 

Como em 2007/11/07 aquela firma comunicou a este Município a alteração da 

entidade exploradora e que tal não foi tomado em consideração para baixa da 

ocupação da via pública com esplanada, propõe-se a anulação das guias de 

recebimento da taxa mensal emitidas após aquela data, com os números 31776, e 

34822, de Novembro e de Dezembro, respectivamente, ambas de 2007, n.ºs 772 e  

3529, de Janeiro e de Fevereiro, respectivamente, ambas de 2008, perfazendo um 

total de €95,88, bem como as respectivas certidões de dívida, em nome de MAITAT, 

Actividades Hoteleiras, Lda. 

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

as guias de recebimento mencionadas e as respectivas certidões de dívida, conforme 

motivos invocados, no montante global de €95,88. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

8.1.5. Publicidade. Anulação de guias de recebimento 
DLB N.º 0407/08 | Tendo sido feitos vários pedidos para licenciamento de publicidade 

e tendo sido emitidos os respectivos documentos de recebimento, os quais não foram 

recebidos, sugere-se a sua anulação conforme mapa infra: 
 

Proc. 
Ent. Entidade Guias de 

Recebimento 
Montante 

(€) 
Motivos de Anulação 

Ent. 
25058/06 

Montepio Geral -  
Associação 
Mutualista 

21132/07 118,30 Por ter sido paga pela guia de 
recebimento nº 22279/07, sem 
incidência do Imposto de Selo face ao 
pedido de isenção, conforme registo 
Ent. 19592/07. 

Ent. 
20196/07 

Banco 
Santander Totta, 
S. A. 

33786/07 175,95 Devido à alteração de imagem e 
rectificação da área. 

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

os documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados, no montante global de €294,25. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.6. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 
6393/08) 
DLB N.º 0408/08 | Presente o requerimento de Tum’Acanénica, Tuna Mista da Escola 

Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Leiria, a solicitar o prolongamento 

do horário de funcionamento da discoteca Beat Club, sita nesta cidade, na noite de 15 

para 16 de Março do corrente ano, até às 6h00m, do qual consta o despacho da 

Senhora Presidente da Câmara de 2008/03/14, a deferir o pedido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade ratificar 

o despacho de 2008/03/14 da Senhora Presidente a deferir, a título excepcional, o 

pedido de alargamento de horário de funcionamento na noite de 15 para 16 de Março, 

nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de 

Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.7. Alargamento de horário de funcionamento. (Ent. 6404/08) 
DLB N.º 0409/08 | Presente o requerimento de Mário André de Oliveira Brilhante 

Pedrosa, proprietário do bar «Pharmácia Bar», sito no largo da Sé, n.º 10, Leiria, a 

solicitar o prolongamento do horário de funcionamento a título excepcional para o 

estabelecimento supra citado, para os dias 3 e 5 de Abril, até às 4h00m, para a 

comemoração do aniversário. 

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

pedido de alargamento de horário de funcionamento a título excepcional para os dias 

3 e 5 de Abril, para a comemoração do aniversário do estabelecimento, nos termos do 

n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor 

neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.8. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 5240/08) 
DLB N.º 0410/08 | Presente o requerimento de Marina Pereira Santos, residente na 

Rua de Leiria, 337, Pernelhas, Leiria, a solicitar licença especial de ruído, para a 

realização de festa de aniversário, no dia 22 de Março, a ter lugar no Vale Agrícola, 

A–do–Barbas, freguesia de Maceira, no horário compreendido entre as 22h00m e as 

08h00m do dia seguinte, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara de 2008/03/07, a deferir o pedido.  

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

o despacho de 2008/03/07 da Senhora Presidente a deferir o pedido para o dia 

2008/03/22, mediante emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.2. Análise do seguinte processo relacionado com a Divisão de Ambiente e 
Serviços Urbanos 
Alteração ao protocolo de recolha e valorização de óleos alimentares usados 
entre a Câmara Municipal de Leiria e a empresa «Oleotorres, Lda.» 
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DLB N.º 0411/08 | Pela deliberação n.º 1526, de 2007/12/11, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o 

Município de Leiria e a sociedade «OLEOTORRES – Óleos Vegetais, Lda.» 

Na sequência da solicitação da sociedade «OLEOTORRES – Óleos Vegetais, 

Lda.», no sentido de alterar a alínea h) da Cláusula Quarta do protocolo supra 

referido, propõe-se que a mesma passe a ter a seguinte redacção:  

 «Cláusula Quarta 

[...] 

No âmbito do presente protocolo, a segunda outorgante compromete-se a:  

a) .........................................................................................................................  

b) ..........................................................................................................................  

c) ..........................................................................................................................  

d) ..........................................................................................................................  

e) ..........................................................................................................................  

f) ...........................................................................................................................  

g) ..........................................................................................................................   

h) fornecer gratuitamente biodiesel,  em quantidades a definir por ambos os 

outorgantes, em função dos OAU que venham a ser recolhidos no concelho de Leiria, 

a partir da data em que o município  pretenda vir a utilizar o combustível em questão 

nas suas viaturas.» 

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

n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por 
unanimidade concordar com a alteração proposta à alínea h) da Cláusula Quarta do 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e a «OLEOTORRES – Óleos 

Vegetais, Lda.» e, em consequência, que a referida alínea passe a ter a redacção 

acima transcrita. 

Mais deliberou conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

outorgar o mencionado protocolo, com a nova redacção dada à alínea h) da sua 

Cláusula Quarta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto nove 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 

9.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão da Acção 
Educativa 
9.1.1. Novos cursos profissionais a implementar no concelho de Leiria. Parecer 
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DLB N.º 0412/08 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta 

da acta da reunião realizada a dia 5 de Março de 2008, no Departamento de 

Educação e Acção Social – Edifício Maringá (Torre 2), das 18h00m às 20h00m. 

«(...) o local contém um conjunto de características que facilita a resolução de 

problemáticas várias (...) o local permite uma melhor identificação dos problemas, dar 

uma resposta mais adequada às situações... uma mobilização/gestão de recursos... 

estimular a capacidade de iniciativa, mobilizar e sensibilizar as populações, 

articulação entre a dimensão quantitativa e qualitativa, o aparecimento de redes... 

novas formas de democracia mais participada(...)» 
Roque Amaro:1992 

Presenças: 

⎯ Senhor Vereador da Educação e Cultura da CML 

⎯ Chefe de Divisão de Acção Educativa da CML 

⎯ Técnica da Divisão de Planeamento e Gestão Educativa 

⎯ Representante do Centro de Formação de Leiria / IEFP 

⎯ Representante da Escola 2,3/Secundária da Maceira 

⎯ Representante da Escola Secundária Domingos Sequeira 

⎯ Representante da Escola Profissional de Leiria 

⎯ Representante da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira 

⎯ Representante da Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo 

⎯ Representante do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa 

Assunto: 

⎯ Estabelecer, de forma articulada, quais as propostas de cursos profissionais 

para Leiria. 

Questões Iniciais: 

⎯ Ensino Profissional – quais as fronteiras? 

⎯ É necessário estabelecer uma rede entre as várias ofertas de cursos 

profissionais em Leiria? 

⎯ Não será pertinente tomar decisões de forma articulada sobre esta realidade? 

Ou deveremos continuar a trabalhar isoladamente? 

⎯ Quais as propostas de cursos profissionais para o próximo ano?  

Dificuldades: 

⎯ Legislação alterou. 

⎯ Os critérios de selecção e implementação dos cursos são pouco claros e 

objectivos. 

⎯ Os recursos são limitados: espaço, humanos, equipamentos, etc. 

Metodologia adoptada na reunião: 

⎯ Cada escola apresenta a oferta de cursos profissionais actual 

⎯ Quais os cursos novos que está a pensar candidatar 
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⎯ Quais os que cada entidade deverá, tendo em conta a rede que se pretende 

implementar em Leiria, candidatar (análise conjunta). 

⎯ Documento analisado por todos os participantes, do qual resultou a seguinte 

proposta: 

CURSOS PROFISSIONAIS EM LEIRIA 2008/2009 

 Cursos a 
funcionar/manter 

Curso considerados pelas 
escolas para candidatura 

Cursos Profissionais a 
propor (tendo por base a 

reunião)1 

Escola Secundária 
Domingos Sequeira 

• Técnico de 
Instalações 
Eléctricas 

• Técnico de Contabilidade 
• Técnico de Gestão 
• Técnico de Informática de 

Gestão 

• Técnico de 
Contabilidade 

• Técnico de Gestão 
• Técnico de Informática 

de Gestão2  

Escola Secundária 
Afonso Lopes Vieira 

• Técnico de Banca 
e Seguros 

• Técnico de 
Contabilidade 

• Técnico Design gráfico 
• Técnico Audio-visuais 
• Técnico Apoio à Infância 
• Técnico Contabilidade3 

 

• Técnico de Design 
Gráfico 

• Técnico de Audio-
visuais 

• Técnico de Apoio á 
Infância 

• Técnico de na área do 
Comércio4 

Escola Secundária 
Francisco 

Rodrigues Lobo 

• Técnico de 
Processamento e 
Controle de 
Qualidade 
Alimentar 

• Técnico de Informática de 
Gestão3 

• Técnico psicossocial 
• Técnico de Design de 

Interiores/exteriores 
• Técnico de Museologia e 

Gestão do Património 
• Orfeão tenciona 

estabelecer uma parceria 
com a escola para um 
curso de Técnico de 
Dança 

• Técnico de Design de 
Interiores/Exteriores 

• Técnico de Museologia 
e Gestão do Património 

Escola Profissional 
de Leiria 

• Técnico de 
Contabilidade 

• Técnico de 
Cozinha/Pastelari
a 

• Técnico de 
Electrotecnia 

• Técnico de 
Gestão de 
Equipamentos 
Informáticos 

• Técnico de Contabilidade 
• Técnico de 

Cozinha/Pastelaria 
• Técnico de Electrotecnia 
• Técnico de Gestão de 

Equipamentos 
Informáticos 

• Climatização e Frio 
• Electrónica, Automação e 

Computadores 

• Técnico de 
Contabilidade 

• Técnico de 
Cozinha/Pastelaria 

• Técnico de 
Electrotecnia 

• Técnico de Gestão de 
Equipamentos 
Informáticos 

• Climatização e Frio 
• Electrónica, Automação 

e Computadores 

Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa 

• Técnico de 
Administração; 

• Técnico de 
Informática 

• Técnico de Gestão ou 
Contabilidade 

• Técnico de Electrónica e 
Electricidade. 

 

Escola 
2,3/Secundária da 

Maceira 

• Técnico 
Multimédia 

 
• Técnico Multimédia 

Centro de 
Formação 
Profissional de 
Leiria 

 

 
• Técnico de Manutenção 

Industrial 
• Técnico de Mecatrónica 

1 Com excepção do Centro de Formação Profissional de Leiria e Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, têm gestão e timings diferentes das 

escolas. 
2 A Directora da EPL, alertou para o facto do mercado de trabalho estar esgotado, em termos de informáticos de gestão, por este facto 

acabaram com a oferta deste curso. No entanto, a Escola Secundária Domingos Sequeira propõe o Curso de Informática de Gestão 
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vocacionado para a área da manutenção, cariz mais prático, ou seja, com uma forte componente de hardware. Comunicou, ainda,  

Entfe. 2228/2008, que tem parecer favorável de outras entidades, relativamente a este curso. 
3 Foi proposto que apresentasse uma alternativa ao Curso de Técnico de Contabilidade. 
4 A Escola Secundária Afonso Lopes Vieira irá candidatar um curso na área do Comércio, uma vez que, existem várias escolas a 

oferecer formação em Contabilidade 
Conclusão: 

a) O Município não poderá dar parecer favorável a cursos repetidos (como é o caso de 

Técnico de Contabilidade, por exemplo). 

b) Agendar este assunto para discussão em Reunião de Câmara 

c) Voltar a discutir estas questões, em sede de Conselho Municipal de Educação 

para inventariar as necessidades e partilhar dificuldades, problemas e 

soluções, tendo em vista o ano lectivo 2009/2010, com o objectivo de 

promover o sucesso escolar e a empregabilidade dos jovens do concelho de 

Leiria.» 

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

concordar nos termos da alínea a) e c) da proposta acima transcrita. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. FERLEI, Federação Regional de Associações de Pais e Encarregados de 
Educação de Leiria. Apoio 
DLB N.º 0413/08 | Presente o Plano de Actividades da Federação Regional de 

Associação de Pais e Encarregados de Educação de Leiria (FERLEI); 

Considerando a importância das actividades inscritas no Plano de Actividades 

da FERLEI, nomeadamente no trabalho de articulação com as Associações de Pais; 

Considerando a relevância das acções de formação para as Associações, em 

particular, e para os pais e encarregados de educação, em geral; 

Considerando o contributo dado pela FERLEI na constituição e funcionamento 

das Associações de Pais do concelho; 

Propõe-se a atribuição de uma verba de €1.000,00 (mil euros) para apoio ao 

desenvolvimento das actividades da FERLEI com as Associações de Pais do 

Concelho de Leiria e como os pais e encarregados de educação das várias 

comunidades educativas leirienses. 

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

1291/08, 24 de Março. 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

e das alíneas l) do n.º 1 e b) do n.º 4, ambas do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5- A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou 
por unanimidade concordar com a proposta acima referida e aprovar a transferência 

de verba de €1.000,00 à FERLEI - Federação Regional de Associação de Pais e 
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Encarregados de Educação de Leiria para apoiar o desenvolvimento das respectivas 

actividades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.3. Freguesia de Santa Eufémia. Transferência de verba 
DLB N.º 041408 | Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santa Eufémia, com a 

Ent. n.º 4023/08, solicitando apoio para o pagamento do trabalho de vigilância 

prestado na Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol, dando continuidade ao programa 

dos anos lectivos anteriores (atendendo aos problemas existentes naquela 

comunidade). 

Considerando que: 

⎯ a Escola do 1.º CEB de Quintas do Sirol possui uma grande diversidade cultural, 

com alunos que apresentam alguns comportamentos de risco; 

⎯ face ao aumento do número de alunos e numa perspectiva de facilitar a integração 

dos mesmos, houve necessidade de afectar mais recursos humanos; 

⎯ a Freguesia de Santa Eufémia, enquanto entidade parceira nas causas da 

Educação, tem colaborado na resolução de problemas daquela comunidade 

educativa; 

⎯ tem sido prática da Câmara Municipal de Leiria apoiar nas despesas com recursos 

humanos relativamente à recepção dos alunos e vigilância. 

Propõe-se a transferência de verba para a Freguesia de Santa Eufémia, no 

montante de €999,00 (novecentos e noventa e nove euros), referente ao trabalho de 

vigilância prestado nos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2007. 

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

1292/08, 24 de Março. 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, com a alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada e 

transferir a verba de € 999,00 (novecentos e noventa e nove euros) para a Freguesia 

de Santa Eufémia, para fazer face aos encargos com o serviço de vigilância na Escola 

EB1 de Quintas do Sirol.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.4. Programa Eco-Escolas. Parcerias 
DLB N.º 0415/08 | Presente o ofício com o registo de Ent. n.º 5875/08, da Associação 

Bandeira Azul da Europa, propondo ao município o estabelecimento de uma parceria 

no âmbito do Programa Eco-Escolas 2007-2008. 
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Considerando que o Município de Leiria tem vindo a estabelecer há vários 

anos uma parceria, com a Associação Bandeira Azul da Europa, relativa a este 

programa. 

Propõe-se que seja estabelecida nova parceria com a referida Associação, 

comprometendo-se o Município a: 

⎯ Apoiar as escolas do concelho inscritas no programa, nomeadamente, em termos 

logísticos e de cedência de materiais; 

⎯ Transferir para a Associação Bandeira Azul da Europa uma contribuição de €20,00 

por cada Escola inscrita no Programa, bem como €50,00 por cada Escola 

galardoada com a Bandeira Verde. 

Assim, propõe-se a atribuição de um apoio à Associação Bandeira Azul, no 

valor de €420,00, por forma a fazer face às despesas com aquisição de materiais. 

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

1293/08, 24 de Março. 

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

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou  
por unanimidade concordar com a proposta apresentada e autorizar a atribuição de 

subsídio no valor de €420,00 (quatrocentos e vinte euros), à Associação Bandeira 

Azul da Europa, para apoio às actividades desenvolvidas nos termos acima 

mencionados.  

Mais deliberou que a transferência de verba se efectua mediante informação 

dos serviços de Educação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.5. Bolsas de estudo do ensino superior 
DLB N.º 0416/08 | Presente a proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura 

que é do seguinte teor: 

⎯ Considerando que a Câmara em sua reunião de 2008.03.04 deliberou atribuir 20 

bolsas de estudo nos termos da alínea 1) do n.º I do Regulamento, aprovado em 

Assembleia Municipal de 28 de Dezembro de 1994, e ratificado pela mesma em 

30 de Dezembro de 2002; 

⎯ Considerando que por lapso dos serviços, não foi considerada a recandidatura da 

aluna Patrícia da Silva Domingues, a frequentar a Universidade de Aveiro, no 4.º 

Ano do Curso de Biologia e que obteve a bolsa no ano transacto (2006/07); 

⎯ Considerando que a mesma reúne todas as condições para a atribuição de bolsa 

de acordo com a alínea 1) do n.º III – Renovação de Bolsas, que se transcreve 

«Os estudantes que no ano anterior tenham sido beneficiários de bolsa terão 

preferência para a sua renovação»; 
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⎯ Considerando que a aluna não deve ficar lesada, por motivos que lhe não são 

imputáveis; 

Propõe-se que a título excepcional e apenas no ano lectivo que decorre 

(2007/08), seja concedida a bolsa à aluna Patrícia da Silva Domingues, no valor de 

€1.000,00 (mil euros), a pagar em duas prestações a liquidar nos meses de Abril e 

Agosto de 2008. 

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

1290/08, 24 de Março. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e nos termos da alínea d) do n.º 1 do 

artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) no 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/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por 
unanimidade aprovar a presente proposta e comunicar à interessada. 

Mais deliberou que o pagamento de €1.000,00 (mil euros), relativo à bolsa 

seja efectuado em duas prestações, a liquidar nos meses de Abril e Agosto de 2008. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dez 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 

10.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
10.1.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0417/08 | Presentes os seguintes pedidos para cedência das instalações do 

Teatro José Lúcio da Silva: 

⎯ Tum’Acanénica – Escola Superior de Educação de Leiria – dia 12 de Abril  – 

Gracioso; 

⎯ Associação Pais da Escola de Quinta do Alçada – dia 26 de Abril – Gracioso; 

⎯ Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo – dia 5 de Maio – Gracioso. 

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

autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva, nos termos das Normas de 

Funcionamento em vigor, às entidades requerentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.2. Entradas livres no Castelo e Torre de Menagem. Isenção de taxa de 
entrada em dias comemorativos 
DLB N.º 0418/08 | À semelhança da deliberação datada de 2008/03/18 referente às 

entradas livres no Castelo no âmbito da comemoração Dia Internacional dos 
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Monumentos e Sítios, é presente a informação da Divisão de Museus e Património  do 

seguinte teor: 

«O Castelo de Leiria é um elemento simbólico de especial relevância para o 

Património Histórico Local e Nacional. Neste sentido, é importante para o Município a 

sua divulgação e a dinamização de actividades que fomentem o seu usufruto pelo 

público. 

Atendendo a um conjunto de datas comemorativas relacionadas com o 

Património e o Turismo, propõe-se a entrada livre no Castelo e Museu da Torre de 

Menagem, nos seguintes dias: 

⎯ Dia Internacional dos Museus - 18 de Maio 

⎯ Jornadas Europeias do Património - 26, 27 e 28 de Setembro 

⎯ Dia Nacional dos Castelos – 7 de Outubro» 

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

prestada pela Divisão de Museus e Património, deliberou por unanimidade 

submeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização das entradas livres no 

Castelo e Museu da Torre de Menagem nos dias indicados, nos termos das 

competências que lhe estão atribuídas na alínea h) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.3. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Fevereiro de 2008 
DLB N.º 0419/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de 

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

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

€1.995,00. 

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

1213/08 de 13 de Março. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €1.995,00, referente às 

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

Silva, durante o mês de Fevereiro de 2008, que totalizam o valor de €1.995,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.4. Lista de despesas do Cine-Teatro de Monte Real. Fevereiro de 2008 
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DLB N.º 0420/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de 

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

Cine Teatro Monte real, durante o mês de Fevereiro de 2008, que totalizam o valor de 

€2.867,12. 

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

1213/08 de 13 de Março. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.867,12, referentes às 

despesas efectuadas no Cine-Teatro de Monte Real e suportadas pelo Teatro José 

Lúcio da Silva, durante o mês de Fevereiro de 2008, que totalizam o valor de 

€2.867,12. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.5. Fundação António Silva Leal. Entrada gratuita no Teatro Miguel Franco 
DLB N.º 0421/08 | Presente o pedido da Fundação António Silva Leal, Instituição 

Particular de Solidariedade Social, solicitando a entrada gratuita para 15 jovens desta 

Instituição no Teatro Miguel Franco no próximo dia 25 de Março à tarde para assistir 

ao filme «Horton e a terra dos quem». 

Este pedido tem como objectivo proporcionar aos rapazes desta instituição 

uma tarde lúdica, sendo o cinema uma das actividades mais apreciadas por eles. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e dado tratar-se de uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social que tem como objectivos o desenvolvimento de 

actividades nas áreas de Protecção de Infância, Juventude em Situação de Risco, 

População Idosa e Família em Situação Vulnerável, deliberou por unanimidade de 

acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4  do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

autorizar a entrada dos jovens no Teatro Miguel Franco no dia supracitado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.1.6. Acordo-Programa a celebrar entre o Municipio de Leiria e o Instituto 
Politécnico de Leiria para o desenvolvimento da nova componente à 
candidatura POC «Novas tecnologias da informação e comunicação para a 
exposição permanente “O Fascínio do Olhar”» do m|i|mo 
DLB N.º 0422/08 | Retirado 
 
10.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto 
e Juventude  
10.2.1. XVII Semana Académica de Leiria 
DLB N.º 0423/08 | Pelo Gabinete de Apoio à Presidência e pela Senhora Vereadora, 

Dra. Neusa Magalhães, foi presente a carta da Organização da Semana Académica 
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de Leiria (Ent.6411/08) com o projecto da XVII Semana Académica de Leiria, que 

decorre entre os dias 14 a 20 de Abril. 

A edição de 2008 é constituída por três eventos principais: 

⎯ Noites da Semana Académica de Leiria – Conjunto de concertos a decorrer todas 

as noites da semana académica, seguidos de festa com DJ´s. O local deste 

evento é o espaço situado entre o IC2 e a empresa Autoleiria. 

⎯ Serenata Académica – Decorre no Largo da Sé de Leiria, com início às 00h00m 

do dia 14 de Abril. 

⎯ Desfile Académico - que terá lugar no dia 16 de Abril, com início às 14h00m e com 

o seguinte percurso: 

Rotunda de Porto Moniz; 

Rua Dr. João Soares; 

Largo da República; 

Rua de Alcobaça 

Avenida Combatentes da Grande Guerra 

Largo Alexandre Herculano 

Rua Tenente Valadim 

Jardim Santo Agostinho 

De acordo com as deliberações 1.520/05 e n.º 1.523/05, e com o despacho de 

delegação de competências da Senhora Presidente, de 3 de Novembro de 2005, ao 

abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 65.º e do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, e de acordo com a subdelegação de competências que lhe foi 

conferida pela Senhora Presidente em despacho de 4 de Novembro de 2006, prevista 

no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 310/02, de 18 de Dezembro, a Senhora 

Vereadora Dra. Neusa Magalhães proferiu, no dia 26 de Março, despacho de 

autorização para a realização dos espectáculos das Noites da Semana Académica, da 

Serenata Académica e autorização para a realização do Desfile Académico, com o 

seguinte teor: 

Noites da Semana Académica: 

Autorizar que o horário máximo de funcionamento seja fixado entre as 05h30m 

e as 06h00m do sábado e domingo, e entre as 4h30m e as 05h00m durante os 

restantes dias da semana, devendo a organização providenciar junto da PSP para 

que diariamente tudo de desenrole dentro da normalidade, nomeadamente à entrada 

e saída do recinto. 

Caso a avaliação das cinco primeiras noites, feita pela recolha diária das 

queixas apresentadas ao Município de Leiria e à PSP, seja considerada positiva, 

prevê-se a possibilidade de estender o horário de sábado e domingo até às 06h00m/ 

07h00m, sendo o respectivo despacho da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães.  
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A emissão da licença de funcionamento de recinto improvisado deverá ser 

condicionada à apresentação, pela requerente, de seguro-caução ou cheque, na 

Tesouraria desta Autarquia, no valor de €250,00 para salvaguardar a eventual 

degradação do espaço público junto da saída do recinto e danos nos equipamentos 

do Município de Leiria. 

Serenata Académica: 

Autorizar a realização do espectáculo, a decorrer entre as 00h00m e as 

01h30m, do dia 14 de Abril, devendo a organização providenciar junto da PSP para 

que tudo se desenrole dentro da normalidade. 

Desfile Académico: 

Autorização para a realização do percurso, devendo ser presente a reunião de 

Câmara a autorização para efectuar as necessárias alterações ao trânsito. 

No que respeita aos já habituais apoios logístico e financeiro para a realização 

da «XVII Semana Académica de Leiria», propõe a Senhora Presidente: 

Considerando que a «XVII Semana Académica de Leiria» se tem afirmado 

como pólo de aproximação dos estudantes das várias escolas de ensino superior de 

Leiria à sociedade civil; 

Considerando que o evento atingiu já alguma tradição académica junto do 

movimento estudantil universitário e que o mesmo tem protagonizado momentos de 

animação e envolvimento social crescentes, junto da população de Leiria; 

Sugere-se, à semelhança de edições transactas, que para além da limpeza 

prévia do recinto, cedência de corrente eléctrica e iluminação para a Serenata, 

transporte de grades e barracas metálicas, empréstimo de material eléctrico 

(holofotes, cabo da baixada e quadro eléctrico) e abastecimento de água para o 

recinto e presença dos Bombeiros Municipais de Leiria aquando do Desfile e Noites 

Académicas, se atribua um apoio financeiro, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros), para fazer face a despesas com a organização do evento. 

Propõe ainda a Senhora Presidente, de acordo com a Norma de Controlo 

Interno aprovada em reunião de Câmara de 27 de Novembro, que a liquidação do 

apoio esteja condicionada à apresentação dos seguintes documentos: acta da 

constituição da associação, os estatutos e suas alterações publicados em Diário da 

República, os planos e orçamentos, os relatórios e contas anuais devidamente 

aprovados, a indicação dos membros que representam a associação para efeitos 

financeiros e respectiva identificação. 

De forma a possibilitar a realização dos eventos, serão necessárias alterações 

pontuais ao trânsito: 

Serenata Académica – Necessário fechar o trânsito no Largo da Sé e nos 

arruamentos que lhe dão acesso, Rua D. Sancho I e Rua Sebastião Brites, entre as 

22h00m do dia 13 de Abril e as 02h00m do dia 14 de Abril. 
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Desfile Académico – É necessário encerrar ao trânsito a Rua Tenente 

Valadim, no troço entre a Ponte Hintze Ribeiro e o Largo da Infantaria 7, de forma a 

permitir o estacionamento dos carros que integram o Desfile Académico. 

O apoio a atribuir no âmbito da «XVII Semana Académica de Leiria» está em 

conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2008, Código de 

Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0199/ 

2008/ A/ 218), e foi objecto de proposta de cabimento n.º 1288/08, de 24 de Março. 

A Câmara, tomou conhecimento do despacho da Senhora Vereadora Dra. 

Neusa Magalhães e, tendo em consideração o que dispõe a alínea f) do n.º 1 do artigo 

13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade o seguinte: 

a) prestar o apoio logístico e financeiro nos termos da proposta apresentada pelo 

Gabinete de Apoio à Presidência,  apoio financeiro esse condicionado à apresentação 

dos documentos acima mencionados; 

b) autorizar as alterações ao trânsito necessárias para a realização da Serenata 

Académica e do Desfile Académico, devendo previamente serem cumpridos, pelos 

requerentes, os seguintes pontos: 

i. sensibilização de todos os participantes para o respeito às demais pessoas e 

aos patrimónios público e privado; 

ii. apresentação de seguro-caução ou cheque, na Tesouraria desta Autarquia, no 

valor de €250,00 para salvaguardar a eventual degradação dos espaços 

públicos no percurso do desfile e no recinto da Serenata Académica. 

Mais deliberou dar conhecimento da presente deliberação à PSP, assim 

como às diversas entidades, serviços públicos ou concessionárias, que possam ser 

afectadas pelas alterações ao trânsito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
10.2.2. XI Real Festival de Tunas Académicas 
DLB N.º 0424/08 | A Tum´Acanénica, Tuna Mista da Escola Superior de Educação de 

Leiria veio solicitar apoio para a realização da XI Edição do Real Festival de Tunas 

Académicas, a D. Dinis, o Trovador, a ter lugar nos dias 11, 12 e 13 de Abril de 2008.  

Para o efeito, propõe a Senhora Presidente que se atribuam os seguintes 

apoios: 

⎯ cedência do Teatro José Lúcio da Silva, para 12 de Abril de 2008; 

⎯ recepção às Tunas participantes, no Salão Nobre da Câmara, dia 12 de Abril, 

pelas 15h30m; 

⎯ apoio financeiro a atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Educação de Leiria, no valor de €2.000,00, para fazer face a despesas com a 

organização do Festival; 

⎯ oferta de 7 medalhas do município às tunas participantes. 
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Propõe ainda a Senhora Presidente, de acordo com a Norma de Controlo 

Interno aprovada em reunião de Câmara de 27 de Novembro, que a liquidação do 

apoio esteja condicionada à apresentação dos seguintes documentos: acta da 

constituição da associação, os estatutos e suas alterações publicados em Diário da 

República, os planos e orçamentos, os relatórios e contas anuais devidamente 

aprovados, a indicação dos membros que representam a associação para efeitos 

financeiros e respectiva identificação. 

O apoio a atribuir no âmbito do «XI Real Festival de Tunas Académicas» está 

em conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2008, 

Código de Classificação Económica 12/040701 (código/ ano/ tipo/ n.º de projecto 

acção – 0199/ 2008/ A/ 218), e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1289/07, de 

24 de Março. 

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

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e 

da alínea a) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade atribuir à Associação de Estudantes da Escola Superior de 

Educação de Leiria um subsídio no valor de €2.000,00 (dois mil euros) para fazer face 

a despesas com a organização do Festival, condicionado à apresentação dos 

documentos acima mencionados. 

Mais deliberou, na qualidade de entidade gestora, autorizar a cedência do 

Teatro José Lúcio da Silva à entidade requerente, segundo o regulamento do Teatro 

José Lúcio da Silva, bem como atribuir os restantes apoios solicitados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto onze 
 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  

 

11.1. Análise das condições de utilização viária e pedonal na zona do Rossio de 
Leiria 
DLB N.º 0425/08 | Presente a proposta do Senhor Vereador Eng.º Fernando 

Carvalho, que se transcreve: 

« No âmbito do Programa Polis surgiu a ideia de criar um novo espaço público 

de lazer e convivencialidade para os cidadãos, com a pedonalização do perímetro 

abrangido pelo Jardim Municipal, Praça da Fonte Luminosa e Praça Rodrigues Lobo, 

reconstituindo o antigo Rossio de Leiria. Desse plano inicial constava a construção de 

um túnel de circulação automóvel, ideia essa que seria abandonada.  

Contudo, a Câmara Municipal, baseada em estudos encomendados à CESUR, 

decidiu avançar com a pedonalização do espaço referido, mas cortando totalmente o 
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trânsito, entre a Rua Mouzinho de Albuquerque e o Largo Alexandre Herculano, 

relegando a circulação automóvel de atravessamento da cidade para a Rua Comissão 

Iniciativa (em dois sentidos) e Rua 25 de Abril. Foi com base nestes pressupostos que 

o projecto de requalificação do Rossio de Leiria foi elaborado. 

Posteriormente, na reunião de Câmara de 31 de Agosto de 2006 foram 

aprovadas as normas de circulação e tráfego no Rossio de Leiria. Estas normas 

consubstanciaram-se na abertura da via ao trânsito automóvel, em ambos os 

sentidos, entre o Largo Alexandre Herculano (Rotunda da Fonte Luminosa) e a 

Avenida Heróis de Angola e a Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, com algumas 

restrições orientadas para a devolução da cidade às pessoas.  

A opção por esta utilização para a via em causa surgiu como resposta às 

insuficiências na rede estruturante, nomeadamente ao nível da fraca capacidade de 

distribuição concêntrica, incapaz, por enquanto, de fazer reduzir a importância do 

atravessamento da zona central da cidade. Obras tão emblemáticas como a profunda 

intervenção no IC2, entre a Azoia e a Cova das Faias, e a construção do IC36, 

adiadas por sucessivos Governos, assim como o fecho da via de circulação interna, 

obrigaram a manter aberto o canal central da cidade, em complementaridade com os 

eixos Rua Anzebino da Cruz Saraiva / Rua Comissão de Iniciativa e Avenida 25 de 

Abril / Rua dos Mártires. 

Com a reabertura ao trânsito no dia 26 de Setembro de 2006, verificou-se que 

as faixas de lajetas de lioz que atravessam a zona de circulação automóvel, ligando 

as zonas pedonais do Jardim Luís de Camões e do Largo 5 de Outubro de 1910, 

foram apreendidas por alguns transeuntes como passadeiras. Embora a velocidade 

máxima das viaturas esteja limitada a 30 km/h, esta situação causa conflitos entre o 

tráfego automóvel e os peões que, infelizmente, nos últimos tempos já resultaram em 

atropelamentos. 

Desta forma, propõem-se que sejam executadas obras na faixa de rodagem, 

com a substituição do pavimento em lajetas de lioz por cubos de ofite, material que se 

encontra no resto do pavimento da via. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que é da competência 

dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos na 

rede viária de âmbito municipal, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta em epígrafe.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
11.2. Actualização de tarifas dos parcómetros concessionados a 
«Lizestacionamentos» 
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DLB N.º 0426/08 | Presente a carta de Lizestacionamentos, Desenvolvimento, 

Exploração e Construção de Parques de Estacionamento, SA (Ent. 5144/08), 

enviando os elementos para actualização das tarifas dos parcómetros mencionados 

em epígrafe, conforme consta da cláusula XXV, n.º 2, conjugada com a cláusula XII, 

número 4, da escritura celebrada no dia 19 de Março de 2003, no 1.º Cartório Notarial 

de Competência Especializada de Leiria, e que a seguir se indicam: 
 

Preço 
anterior 

s/IVA 

IPC 
(excepto 

habitação) 
Jan 2007 

IPC 
(excepto 

habitação) 
Jan 2008 

Factor de 
actualização

Preço 
Actualizado 

s/IVA 

Preço a 
praticar ao 
público em 
2008 c/IVA  

Preço a 
cobrar Tarifas 

I ii iii iv=iii/ii v=iv*i vii=v*1,21   

Parcómetros € 0.6200 112,00 115,20 1,029 € 0,6377 € 0,77 € 0,77
 
Nota: artigos aplicáveis a actualização de tarifas 

Cláusulas do Contrato: 

Décima Segunda 
4.º O regime tarifário de exploração (...) obedecera a uma indexação anual. sendo 

actualizado todos os anos mediante a aplicação do índice de preços no consumidor 

na continente, excluindo a habitação, do ano anterior. 

5.º  O regime tarifário actualizado para cada ano entra em vigor no dia um de Abril (...) 

Os novos valores serão aplicados entre 1 de Abril de 2008 e 31 de Março de 

2009. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do previsto no n.º 5 da 

Cláusula XII da escritura celebrada a 19 de Março de 2003, deliberou por 
unanimidade concordar com os preços apresentados pela LizEstacionamentos, 

Desenvolvimento, Exploração e Construção de Parques de Estacionamento, S.A. para 

vigorarem durante o período compreendido entre 1 de Abril de 2008 e 31 de Março de 

2009. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.3. Concurso público internacional para concepção, financiamento, 
construção e exploração de uma unidade comercial de dimensão relevante. Acta 
da comissão de análise de propostas 

DLB N.º 0427/08 | Presente o processo de concurso referido em epígrafe, 

acompanhado das actas da Comissão de Abertura do Concurso e das actas n.os 1 e 2 

da Comissão de Análise de Propostas, nas quais se contém os resultados do 

Concurso Público Internacional realizado, cujo objecto ficou indicado em epígrafe.  

A Câmara, atendendo a que todos os concorrentes foram admitidos para efeito 

de análise das respectivas propostas a saber: «Chamartin - Projectos, S.G.P.S., SA»; 

«Multicenco- Estabelecimentos Comerciais, SA»; «Multi Development Portugal - 

Promotora Imobiliária, SA e Lena - Engenharia Construções, SA» ; nos termos e com 
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os fundamentos constantes das actas supra referidas, que passam a fazer parte 

integrante da presente deliberação e constituem anexo à acta da reunião da Câmara 

Municipal de Leiria, de 1 de Abril de 2008 (Anexo C), deliberou por maioria com um 

voto de abstenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro, eleito pelo Partido Socialista, 

para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, manifestar a intenção de adjudicar, no âmbito do Concurso Público 

Internacional supra mencionado, ao concorrente «Multi Development Portugal - 

Promotora Imobiliária, SA e Lena - Engenharia Construções, S.A.», a concepção, 

financiamento, construção e exploração de uma unidade comercial de dimensão 

relevante, mediante a alienação de parcelas de terreno, em regime de direito de 

superfície pelo Município de Leiria, por ter obtido a melhor pontuação no concurso. 

Mais deliberou, por maioria, com um voto de abstenção do Senhor Vereador 

Dr. Raul Castro, eleito pelo Partido Socialista, proceder à audiência dos concorrentes, 

nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, conjugado com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, dispondo os concorrentes do prazo de dez dias úteis, 

contados da data em que forem notificados, para se pronunciar sobre o teor da 

presente deliberação. 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro, eleito pelo Partido Socialista apresentou 

a seguinte justificação de voto que se transcreve: 

« Após uma primeira abordagem para instalação de um novo centro comercial 

em Leiria, que resultou na apresentação de 3 propostas, ter ficado sem efeito, a 

Câmara Municipal lançou um concurso público internacional para implantação de uma 

Unidade Comercial de Dimensão Relevante na “zona compreendida entre o Mercado 

Municipal de Leiria e o espaço onde se integra o Estádio Municipal Magalhães Pessoa 

e o complexo de Piscinas Municipais…”. 

Atendendo às duvidas então levantadas sobre a ocupação daquele espaço, 

face às implicações que teria sobre o PDM em vigor no concelho de Leiria, foi 

presente à reunião de Câmara um parecer emitido pelo Prof. da Faculdade de Direito 

de Coimbra, Fernando Alves Correia, o qual concluiu que “todas as modalidades de 

utilização do espaço qualificado pelo PDM de Leiria como área de equipamento e 

todas as edificações que compõem o projecto urbanístico que a Câmara Municipal 

pretende aí implantar, preenchem a totalidade de características de equipamentos 

públicos e de equipamentos de utilização colectiva, não se verificando, assim, 

qualquer violação do artigo 52.º, nº 1, do Regulamento do PDM de Leiria”. 

Perante esta opinião, entenderam os Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista apoiar a abertura do concurso já referido, considerando o interesse para o 

consumidor, no aparecimento em Leiria, de uma nova Unidade Comercial de 
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Dimensão Relevante, para no âmbito das regras da concorrência, se obterem as 

melhores condições, seja de preços, seja na qualidade dos produtos. 

  Para além disso, tratar-se-á de um investimento potenciador de uma 

evolução positiva ao nível do emprego, da capacidade de atracção de outros 

investimentos complementares, de nova dinâmica comercial e fundamentalmente de 

atracção de mais visitantes. 

   Como factor negativo, teremos a situação de pequenos e médios 

comerciantes do concelho que obviamente poderão ser prejudicados e  cujos 

interesses terão que ser acautelados face à inevitável instalação de uma nova 

Unidade Comercial em Leiria. 

   Como resultado do concurso internacional, foram apresentadas 3 propostas, 

algumas de elevada qualidade, que foram objecto da análise de equipas formadas por 

técnicos de diversas áreas, as quais elaboraram relatórios sectoriais que serviram 

para que a Comissão de Análise das propostas pudesse decidir. 

    No decurso dessa avaliação, surgiram dúvidas de natureza jurídica que 

foram objecto de alguns esclarecimentos, aceites pela maioria dos membros da 

Comissão de Análise. 

     No que me diz respeito, entendi que talvez valesse a pena proceder a uma 

auditoria jurídica a todo o processo, por entidade pública externa, de modo a eliminar 

quaisquer questões que ponham em causa o processo e também para salvaguardar 

os decisores de quaisquer ónus futuros. 

    Como tal não foi aceite, entendi abster-me de participar na avaliação das 

propostas apresentadas, pelo que mantenho igual posição na votação da deliberação 

sobre a decisão final do processo referente à instalação de uma Unidade Comercial 

de Dimensão Relevante em Leiria.» 

A Senhora Presidente e os restantes Vereadores Eng.º Fernando Carvalho, 

Dr. Vítor Lourenço, Dra. Neusa Magalhães, Eng.ª Isabel Gonçalves, Eng.º Carlos 

Martins, Dra. Lucinda Caleira e o Dr. António Ferreira, apresentaram a seguinte 

declaração de voto que se transcreve: 

« A declaração de voto que antecede leva os restantes membros da Câmara a 

não compreenderem quais as dúvidas a que a mesma alude e as consequências que 

dela se pretendem retirar. Todos os trabalhos preparatórios para abertura do concurso 

e as próprias peças processuais foram sempre objecto de conhecimento e decisão 

pelos membros da Câmara Municipal de Leiria. Acresce que, após a aplicação dos 

critérios previamente fixados às propostas apresentadas pelos concorrentes, o órgão 

executivo está em condições de poder (dever) decidir sobre a intenção de 

adjudicação, em conformidade com o que acima ficou proposto. Não menos relevante 

é o facto de, para além de todos os apertados crivos porque passou e o rigor e 

cuidado a que esteve sujeito o procedimento do concurso, as operações urbanísticas 
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a licenciar, após a adjudicação, estarão obrigatoriamente sujeitas aos preceitos legais 

e regulamentares que hão-de presidir  ao licenciamento respectivo, merecendo 

especial destaque as constantes do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e 

as do Plano Director Municipal de Leiria.» 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

11.4. Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria e a EP, Estradas de Portugal, 
S.A. Intervenção entre o nó do Continente/IPL e o nó com a EN 109 
DLB N.º 0428/08 | Presente a minuta do protocolo, a firmar com a EP - Estradas de 

Portugal, SA, relativo à intervenção no IC2 entre o nó do Continente/IPL e o nó com a 

EN 109. 
«PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE LEIRIA E A EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. 
 PARA INTERVENÇÃO NO IC2 ENTRE O NÓ DO CONTINENTE / IPL E O NÓ COM A EN109 

A EP – Estradas de Portugal, S.A., com sede na Praça da Portagem, em Almada, 

daqui em diante designada por EP, representada neste acto pelo seu Presidente 

Almerindo da Silva Marques e a Câmara Municipal de Leiria, daqui em diante 

designada por CML, representada neste acto pela sua Presidente Dra. Isabel 

Damasceno Campos, em conjunto designadas como «Partes», 

Considerando que: 

a) O troço do IC2 (antiga EN1) compreendido entre o Nó do Continente/IPL, em 

Leiria, na zona do Alto do Vieiro e o Nó com a EN109 (km 123+700), apresenta uma 

plataforma com um perfil transversal constituído por uma única faixa de rodagem com 

duas ou três vias de circulação (uma ou duas em cada sentido), não sendo permitida 

a realização de ultrapassagens, na maior parte da extensão. 

b) No Troço existem actualmente cinco intersecções, sendo que três são 

desniveladas – a do Nó do Continente / IPL, a do Nó com a EN242 e a do Nó com a 

EN109 - e duas intersecções de nível uma de ligação a Parceiros e outra de ligação à 

CIL (Nó de Ligação Sul à CIL - Circular Interna de Leiria). 

c) Este Troço e respectivas intersecções apresentam actualmente características 

físicas incompatíveis com os fluxos de tráfego existentes, com congestionamentos 

diários constantes, os quais se devem à proximidade existente entre as intersecções, 

às deficientes características das mesmas (nomeadamente à respectiva extensão, 

número insuficiente de vias de rodagem, e à existência da possibilidade de viragem à 

esquerda) e à existência de acessos directos de unidades industriais e comerciais ao 

IC2. 

d) A reformulação deste Troço, com a duplicação para um perfil transversal de 2x3 

vias com separador central e a eliminação dos acessos directos ao IC2, à excepção 

dos nós de ligação, com a construção de vias alternativas a partir da rede 

distribuidora, resolve os inconvenientes referidos no considerando C. 

e) Também a reformulação dos nós inseridos no Troço, a ocorrer conforme a seguir 
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especificado, melhora o nível de serviço: 

1. Nó de Parceiros/Continente – supressão das intersecções de nível com o IC2 

(para Parceiros), sendo assim construído um novo nó; 

2. Nó de Ligação Sul à CIL – reformulação da intersecção de nível existente, 

ficando apenas com ramos de entrada e saída "na mão"; 

3. Nós da EN242 e EN109 – adaptação da geometria do Nó à inserção da nova 

plataforma, com um novo nó na EN242. 

f) Serão ainda melhoradas as vias alternativas ao IC2 para o tráfego local, entre a 

rotunda do Continente / Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e a rotunda de D. Dinis 

(Porto Moniz) com a CIL, com a duplicação do perfil de 1x1 para 2x2 vias, e uma nova 

ponte sobre o Rio Lena. 

g) O conjunto das intervenções descritas nos Considerandos D, E e F (a 

«Intervenção no IC2»), garantirá a todos os utentes uma circulação com maior 

comodidade, maior fluidez e, sobretudo, maior segurança rodoviária, pelo que a EP irá 

desenvolver todos os esforços para que a intervenção global nesta importante via 

nacional se possa efectuar com a máxima celeridade possível, logo que se revele 

técnica e financeiramente viável. 

h) A área total de intervenção objecto do presente Protocolo abrange uma zona 

incluída na rede viária municipal, a qual está sob a jurisdição da CML, e uma zona 

incluída na rede rodoviária nacional, a qual está sob a jurisdição da EP.  

i) A intervenção referida nos Considerandos D, E e F requer o envolvimento das 

duas Partes neste Protocolo. 

j) A Sonae Sierra, proprietária do hipermercado Continente, pretende ampliar as 

suas instalações, tendo já entregue os respectivos projectos para licenciamento das 

obras. 

k) Para o adequado funcionamento das acessibilidades quer ao hipermercado, quer 

à zona envolvente, incluindo as interferências locais com o IC2, a CML irá imputar à 

Sonae Sierra a realização das obras consideradas fundamentais para o efeito.   

l) A solução técnica geral, com a definição geométrica das acções a implementar já 

se encontra estabilizada entre a CML e a EP, de acordo com a planta geral que 

constitui o Anexo I. 

m) Por uma questão de optimização de recursos, de celeridade, eficiência e, acima 

de tudo, melhoria das condições de circulação e segurança dos utentes, impõe-se 

uma conjugação de esforços e uma actuação coordenada das Partes na realização 

dos estudos, projectos, expropriações e das obras de intervenção nestas zonas 

contíguas, de forma a concluir a intervenção no mais curto espaço de tempo possível. 

n) Para esse efeito, as Partes decidiram celebrar o presente Protocolo, no qual 

estabelecem as regras por que se rege a colaboração referida no Considerando 

anterior. 
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Assim, é ajustado e entre ambas as Partes aceite o presente Protocolo que se rege 

nos termos das cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira 
(Objecto do protocolo) 

O presente Protocolo tem por objecto a regulamentação da colaboração da EP e da 

CML na execução dos estudos e projectos, na realização das expropriações e na 

realização das obras de construção respeitantes à Intervenção no IC2 e vias 

adjacentes, de forma adiante descrita e conforme consta da planta que constitui o 

Anexo I ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante. 

Cláusula Segunda 
(Projecto e Expropriações) 

1. Os estudos e projectos necessários para a Intervenção, nos termos previstos no 

presente Protocolo, serão da responsabilidade e integralmente financiados pela CML.  

2. Compete à EP e à CML proceder à aprovação dos estudos e projectos referidos 

no número anterior, incluindo o projecto de expropriações. 

3. Caberá à EP efectuar e custear as expropriações necessárias à implantação das 

obras do novo nó desnivelado para Parceiros e respectivos ramos de acesso (lado 

poente do IC2). 

 À CML caberá efectuar e custear as expropriações necessárias à implantação da 

totalidade das obras a realizar a Nascente do IC2, bem como da ligação do novo nó 

de Parceiros à rotunda junto ao «AKI», também a poente do IC2.  

4. Tratando-se de obras que integram as redes nacional e municipal de estradas, a 

elaboração e aprovação dos estudos e projectos e a realização das expropriações 

deverão obedecer às normas, critérios e formalidades previstas na legislação em 

vigor. 

5. Cada uma das Partes compromete-se a executar as tarefas que sejam da sua 

responsabilidade, nos termos desta Cláusula, de modo a permitir que o início das 

obras de construção necessárias para a Intervenção no IC2 ocorra o mais rápido 

possível, logo após a entrada em vigor do presente Protocolo. 

6. A intervenção na rede viária municipal, da responsabilidade da CML, poderá 

iniciar-se logo que os respectivos projectos, depois de devidamente compatibilizados 

e coordenados, sejam aprovados nos termos do n.º 2 da presente cláusula. 

Cláusula Terceira 
(Obras) 

1. A CML aceita realizar, mediante acordo a celebrar com a Sonae Sierra, as obras 

de melhoria da rede viária municipal a Nascente do IC2, entre as rotundas do 

Continente / IPL e a rotunda D. Dinis, e ainda, construir o novo nó desnivelado para 

Parceiros, incluindo ramos de acesso ao IC2, e ligação do novo nó à rotunda junto ao 

«AKI» e intervenção nesta. 
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2. O Nó desnivelado para Parceiros, bem como os ramos de acesso ao IC2, depois 

de construídos serão integrados no património da EP. 

3. A fiscalização das obras referidas no ponto 2, a integrar na rede viária nacional 

será realizada pela EP, com acompanhamento da CML, na componente que lhe diz 

respeito. 

Cláusula Quarta 
(Incumprimento) 

O incumprimento das obrigações de qualquer das Partes confere à parte não faltosa o 

direito de exigir o cumprimento ou reparação dos danos sofridos em prazo razoável e 

adequado às circunstâncias sem prejuízo do direito às indemnizações a que houver 

lugar nos termos gerais. 

Cláusula Quinta 
(Alterações) 

1. Qualquer emenda, alteração ou aditamento ao presente Protocolo só será válida 

e eficaz se constar do documento assinado pelas Partes com expressa referência ao 

mesmo, com indicação clara, se for caso disso, das cláusulas emendadas ou 

alteradas e do texto das novas. 

2. As Partes agirão em conformidade e segundo os princípios estabelecidos neste 

Protocolo, sempre que qualquer questão em conexão com o mesmo não se encontre 

expressamente prevista ou regulamentada. 

3. Se qualquer uma das disposições do presente Protocolo se revelar ou vier a ser 

declarada, total ou parcialmente, inexequível, ineficaz ou nula, as restantes, na 

medida em que não sejam afectadas por essa inexequibilidade, ineficácia ou 

nulidade, permanecerão intocadas, devendo as partes diligenciar para que, de 

imediato, tais disposições sejam substituídas por outras exequíveis, eficazes e 

válidas, de conteúdo idêntico ou similar ao das substituídas. 

Cláusula Sexta 

(Resolução de conflitos) 
Os litígios que possam surgir entre as partes em matéria de aplicação, interpretação ou 

integração das regras estabelecidas no presente Protocolo e que não possam ser 

resolvidos por acordo, serão dirimidos com recurso à arbitragem, em condições a definir 

pelas Partes. 

Cláusula Sétima 
(Produção de efeitos) 

A produção de efeitos do presente Protocolo pressupõe a obtenção, pelas Partes, das 

deliberações, aprovações, vistos e outras formalidades legalmente exigíveis face aos 

compromissos neste documento por elas assumidos, nomeadamente os financeiros, e 

a efectivação do acordo a celebrar entre a CML e a Sonae Sierra e terminará 30 dias 
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após as obras serem consideradas concluídas pelas partes, ou no máximo em 2011-

12-31. 

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 na alínea s) do n.º 3 e no n.º 1, ambos do 

artigo 3.º do Código do Imposto do Selo.» 

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

termos das alíneas a) e e) do artigo 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que 

estabelece as atribuições e competências dos municípios, aprovar a minuta do 

protocolo e conferir poderes à Senhora Presidente para a sua outorga.  

A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
11.5. Protocolo entre a Câmara Municipal de Leiria e o consórcio MSF, Moniz da 
Maia Serra & Fortunato – Empreiteiros SA, NOVOPCA, Construtores Associados 
S.A. no âmbito da construção da A17 
DLB N.º 0429/08 | Presente a minuta do protocolo, a firmar com o consórcio MSF – 

Moniz da Maia Serra & Fortunato - Empreiteiros S.A. NOVOPCA Construtores 

Associados S.A., no âmbito da construção da A17. 
«PROTOCOLO 

Entre o Município de Leiria, N.I.P.C. 505181266, com sede no Largo da República, 

2414-006 Leiria, representado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Leiria, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, no uso dos poderes 

conferidos pela deliberação camarária de ________ de ________________ de 

_________, como primeiro outorgante, a firma MSF – Moniz da Maia Serra & 

Fortunato - Empreiteiros S.A., com sede na Av. Columbano Bordalo Pinheiro, nº 52, 

Lisboa, pessoa colectiva nº 500 195 838, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa sob o nº 41 640, com o capital social de €28.067.480,00, 

detentora do Alvará nº 103 e a firma NOVOPCA Construtores Associados S.A., com 

sede na Rua do Sobreiro, nº 332, Senhora da Hora, CP 4460-429, pessoa colectiva nº 

500 204 144, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o nº 43 

765, com o capital social de €10.000.000,00, detentora do Alvará nº 3 384, como 

segundas outorgantes; 

Considerando que: 

A – Ao LACE – Litoral Atlântico Construtores ACE foi adjudicada pela BRISAL – Auto 

Estradas do Litoral, S.A., o contrato de empreitada para a «Construção da Obra Geral 

e Obras de Arte do trecho Marinha Grande/Várzeas», tendo os trabalhos sido 

divididos pelos membros do ACE, entre elas as segundas outorgantes;  
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B - As águas pluviais provenientes de várias PH´s, bem como de um restabelecimento 

do sublanço MG/MR são encaminhadas para valas/valetas da rede viária envolvente 

da A17, nomeadamente a Rua de Ortigosa de Cima, na Freguesia de Ortigosa. 

C – Os órgãos de colecta e encaminhamento actualmente existentes são já 

insuficientes, situação que se agravará com as ligações descritas no considerando B, 

o que provocará prejuízos à primeira outorgante. 

É acordado nos seguintes termos e fundamentos: 

Cláusula Primeira 
As segundas outorgantes pagam nesta data à primeira outorgante indemnização no 

valor de €22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos euros) pelos danos provocados 

pela situação exposta nos considerandos B e C. 

Cláusula Segunda 
A primeira outorgante dá quitação de tal montante e declara que se considera integral 

e totalmente ressarcido por todos os danos e prejuízos provocados na sua esfera 

decorrentes da realização da Empreitada de «Construção da Obra Geral e Obras de 

Arte do trecho Marinha Grande/Várzeas», nada mais tendo a exigir das segundas 

outorgantes, no que se refere à resolução do problema exposto nos considerandos B 

e C. 

Cláusula Terceira 
Caberá ao Município de Leiria a realização da infra-estrutura necessária ao 

encaminhamento das águas, nomeadamente a realização de um colector de águas 

pluviais na Rua da Ortigosa de Cima, que efectue a recolha das mesmas através de 

uma rede de sumidouros e caixas de visita, e sua condução à linha de água mais 

próxima. 

Cláusula Quarta 
As segundas Outorgantes não se responsabilizarão pela realização de tais trabalhos, 

nem poderão vir a ser responsabilizados pela totalidade dos danos que a falta de 

encaminhamento das águas possa vir a provocar enquanto tal infra-estrutura não for 

satisfatoriamente realizada. 

Cláusula Quinta 
O presente protocolo está isento do Imposto do Selo por força do 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 3º do Código do Imposto do Selo.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea b) do artigo 16.º 

da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por unanimidade aprovar a minuta 

do protocolo e conferir poderes à Senhora Presidente para a sua outorga.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Ponto doze 
 Gabinete de Apoio à Senhora Vereadora Eng.ª  Isabel  Gonçalves  

 
Apoio para o 1.º trofeu de BTT Vila de Caranguejeira. Ratificação de despacho 
DLB N.º 0430/08 | Presente a Ent. n.º 3188, de 2008.02.08 e a Ent n.º 5327, de 

2008.03.03, do Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre, nos quais este solicita 

ao Município de Leiria um apoio financeiro para custear as despesas, bem como 

quinze lembranças para entregar às equipas concorrentes, propõe a Senhora 

Vereadora do Desporto Eng.ª Isabel Gonçalves, tendo em conta o despacho proferido 

pela Senhora Presidente da Câmara em 2008.03.24, um apoio pontual no valor de 

€500,00 (quinhentos euros), para pagamento da cedência dos balneários e troféus, 

bem como a cedência de quinze livros «Os Pacatos Leirienses» e quinze sacos 

plásticos, ao Agrupamento de Escolas Dr. Correia Alexandre – Caranguejeira.  

A despesa a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, 2008-A-198, e foi objecto de proposta de cabimento n.º 1306/08, de 25 de 

Março. 

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

o despacho proferido pela Senhora Presidente em 2008/03/24, 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, e apoiar o 1º Prémio BTT Vila da Caranguejeira com um apoio pontual no 

valor de €500,00 (quinhentos euros), mais quinze livros «Os Pacatos Leirienses» no 

valor total de €180,60 e quinze sacos plásticos no valor de €0.87 a entregar pelo 

Sector de Aprovisionamento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto treze 
 Leirisport, E.M. 

 
13.1. Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício 
de 2007 da Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0431/08 | Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 27.º da 

Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M. (prestação de contas), foram 

presentes e previamente distribuídos pelos Senhores Vereadores, o Relatório e 

Contas da Leirisport E.M. relativo ao exercício de 2007, acompanhados do ofício com 

a ENT. 08/9027, documentos estes elaborados em obediência ao estipulado no artigo 

23.º dos citados Estatutos. 
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 Mais propõe o Conselho de Administração da LEIRISPORT – Desporto, Lazer 

e Turismo, E.M., a título de aplicação de resultados, que o resultado líquido negativo 

de €1.830.142,64 seja transferido para resultados transitados. 

 Estiveram ainda presentes o Presidente do Conselho de Administração, Dr. José 

Manuel Seabra Benzinho da Silva, o vogal Dr. João Paulo Empadinhas e o Assessor 

de Comunicação Corporativa e Imagem, Dr. Lúcio de Sousa Gomes.  

A Leirisport, E.M. terminou o exercício de 2007 com um cash flow operacional 

de €1.380.466,30, com um resultado operacional negativo de €210.737,09 e com um 

resultado líquido negativo de €1.830.142,64 explicado, mais uma vez, pelas 

amortizações do imobilizado – que ascenderam a €1.591.203,39. 

Os proveitos operacionais ascenderam a €5.332.228,78, o que traduz um 

crescimento de cerca de 21% face ao ano anterior, cuja principal origem está no 

aumento em 36,4% da rubrica  «prestações de serviços». Os custos operacionais 

ascenderam a €5.542.965,87, valor que representa uma diminuição de 21% 

relativamente a 2006, sendo as rubricas que mais contribuíram para este valor 

«conservação e reparação, ferramentas», «energia», «trabalhos especializados», 

«limpeza, higiene e conforto», «subcontratos» e «vigilância e segurança».  

Os resultados financeiros ascenderam a -€1.031.848,94, sendo este valor 

justificado sobretudo pelos juros suportados com o empréstimo contraído junto do 

consórcio BPI/CGD para financiamento da obra do Estádio Municipal de Leiria, com 

os juros relativos às operações de factoring e ainda com os juros suportados em 

virtude das IDLM geridas pela empresa. 

Os resultados extraordinários foram negativos, no valor de -€527.929,19, 

evidenciando um decréscimo face ao ano anterior. Os proveitos extraordinários 

verificados deveram-se a correcções dos exercícios anteriores e resultaram da 

transferência do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria e das acessibilidades do 

Estádio para o Município de Leiria. Quanto aos custos extraordinários, o valor 

registado também respeita, na sua maior parte, a correcções relativas ao exercício 

anterior (€5.642.196,38), a multas e penalidades (€15.146,14) e a dívidas incobráveis 

(€4.664,70). 

Os Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda 

Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram uma 

justificação de voto que se transcreve, na sua íntegra: 

«Considerando que continuamos a discordar do conceito que suporta a forma 

de gestão das estruturas desportivas municipais, abstemo-nos na votação da matéria 

em causa.» 

Analisados os documentos apresentados, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos daquela Empresa e da alínea d) 

do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela 
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Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de 

abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. 

Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista: 

a) aprovar o Relatório e Contas da Leirisport, E.M. relativo ao exercício de 2007; 

b) aprovar a proposta de aplicação de resultados apresentada, na sequência da 

qual o resultado líquido negativo de €1.830.142,64 será transferido para resultados 

transitados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.2. Proceder à apreciação dos Relatórios de Governo Societário e de 
Sustentabilidade referentes ao exercício de 2007 da Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0432/08 | Foram presentes e previamente distribuídos pelos Senhores 

Vereadores os Relatórios de Governo Societário e de Sustentabilidade da 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., relativos ao exercício de 2007, 

acompanhados do ofício com a ENT. 08/9027, elaborados respectivamente em 

cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento n.º 7/2001, de 20 de 

Dezembro, da CMVM, com as alterações introduzidas pelos Regulamentos n.º 

11/2003, de 19 de Novembro, e n.º 10/2005, de 3 de Novembro, e tendo em atenção 

as linhas orientadoras de 2002 da Global Reporting Iniciative. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

13.3. Proceder à apreciação geral da fiscalização da sociedade no exercício de 
2007 da Leirisport, E.M. (Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal 
de Contas) 
DLB N.º 0433/08 | Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16.º e 27.º da 

Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e na alínea d) do artigo 13.º dos Estatutos da 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo, E.M., foram presentes e previamente 

distribuídos pelos Senhores Vereadores, os documentos de Certificação de Contas da 

Leirisport, E.M. (Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal de Contas), 

acompanhados do ofício com a ENT. 08/ 9027. 

Da Certificação Legal das Contas a que procedeu a «Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, LDA», em 13 de Março de 2008, resulta que, em sua opinião, «as 

referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, 

em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da LEIRISPORT 

– Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., em 31 de Dezembro de 2007, e o 

resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, 

em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites» e que «o 

relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras». 
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O Fiscal Único, «Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA», em 13 de Março 

de 2008, foi de parecer que a Assembleia Geral aprove os documentos de prestação 

de contas do exercício de 2007, tal como foram apresentados pelo Conselho de 

Administração, bem como a aplicação de resultados proposta pelo Conselho de 

Administração. 

A Câmara tomou conhecimento. 
 
13.4. Deliberar sobre as orientações estratégicas relativas ao exercício da 
função accionista para o ano de 2008 (para a actividade a desenvolver pela 
Leirisport, E.M.), Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, artigo n.º 16.º 
DLB N.º 0434/08 | Presente proposta de orientações estratégicas relativas ao 

exercício da função accionista a definir, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 16.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, que abaixo se transcreve: 
«ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS E OBJECTIVOS A ATINGIR PARA CUJA PROSSECUÇÃO SE ASSUME QUE 

SERÃO UTILIZADOS OS RECURSOS MENCIONADOS NOS PLANOS DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTOS 

APROVADOS PARA O PERÍODO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 

A. Orientações estratégicas 

i. Orientação para o cliente e melhorar os respectivos níveis de qualidade, com 

enfoque na qualidade do serviço na perspectiva daquele, diminuindo o número de 

reclamações de clientes e a taxa de avarias 

ii. Melhoria da performance e sustentabilidade económica da empresa, 

nomeadamente, através de: 

a) Contenção/redução de custos operacionais e do reforço da lógica de 

racionalidade económica, 

b) Geração de receitas, actuando sobre o volume de negócios, 

c) Melhorar a rendibilidade operacional e global da empresa, actuando sobre o 

EBITDA, contribuindo para a diminuição do peso financeiro do sector 

empresarial local 

iii. Manter a componente social da empresa 

iv. Consolidar o passivo bancário, de forma a criar as condições para concluir o 

saneamento económico e financeiro da empresa 

v. Executar as obras de conservação e beneficiação nas IDLM, conforme previsto 

e aprovado em sede do Plano de Actividades e Orçamento 

vi. Limitar o valor das Indemnizações Compensatórias previstas para 

compensações ao preço, à utilização por parte das entidades, às actividades do 

Viver Activo e das Férias 100 Limites e para cobertura do prejuízo de exploração 

anual aos montantes estabelecidos e aprovados no Plano de Actividades e 

Orçamento 

B. Objectivos a atingir 
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i. Aumentar o Volume de negócios 

ii. Melhorar o EBITDA 

iii. Reduzir dos custos de exploração 

iv. Melhorar a taxa de cobertura dos custos operacionais pelos proveitos 

v. Aumentar a qualidade da oferta 

vi. Concretizar a reestruturação do financiamento do Estádio Municipal de Leiria, 

consolidando-o numa operação de médio/longo prazo» 

Analisada a proposta, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar as orientações 

estratégicas relativas ao exercício da função accionista. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.5. Deliberar sobre o Contrato de Gestor Público da Leirisport, E.M. 
DLB N.º 0435/08 | Presente minuta de contrato de gestão pública, a celebrar entre o 

Município de Leiria e os gestores executivos da Leirisport, E.M , nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 18.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de 

Março, que abaixo se transcreve: 

«CONTRATO DE GESTÃO COM GESTORES EXECUTIVOS 
Entre 

1.º 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; 

Como Primeiro Contraente 

e 

2.º - O Dr. José Manuel Seabra Benzinho da Silva, o Dr. João Paulo Baixinho 

Empadinhas, respectivamente Presidente do Conselho de Administração e 

Administrador da LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa 

colectiva n.º 505 183 692, com sede no Estádio Magalhães Pessoa, sito Leiria; 

Como Segundos Contraentes 

Na qualidade de membros do Conselho de Administração com funções de gestão da 

LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E. M., abreviadamente 

designada por LEIRISPORT. 

CONSIDERANDO 

1.º Os termos dos Contratos Programa celebrados entre a Câmara Municipal de Leiria 

e a LEIRISPORT; 
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2.º O objecto social da LEIRISPORT e as principais actividades compreendidas no 

mesmo em matéria de criação, construção, gestão e exploração de equipamentos 

desportivos, de lazer e turismo e organização de actividades nestas áreas; 

3.º Os princípios gerais de gestão a que se encontra legalmente sujeita a 

LEIRISPORT, como empresa municipal, nos termos e para os efeitos previstos no 

artigo 7.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro (Regime Jurídico do Sector 

Empresarial Local) e de acordo com os respectivos Estatutos; 

4.º As orientações estratégicas definidas em relação à actividade da LEIRISPORT 

pela Câmara Municipal de Leiria, aprovadas em reunião de Câmara de 18 de 

Março de 2008 (que se juntam como Anexo 1 ao presente Contrato de Gestão e 

que do mesmo constitui parte integrante) 

É celebrado o presente Contrato de Gestão que se regerá pelas cláusulas 

seguintes: 

1.ª 
Objecto 

O presente Contrato de Gestão tem como objecto a definição de objectivos gerais e 

específicos para a equipa de gestão da LEIRISPORT, configurando um Programa 

global de Gestão, que deverá enquadrar a sua actuação, compreendendo ainda o 

estabelecimento de metas específicas em termos de resultados de gestão ao longo do 

mandato dos gestores, bem como determinados parâmetros de eficiência da gestão 

com relevância para a fixação de determinadas componentes remuneratórias dos 

gestores. 

2.ª 
Objectivos gerais de gestão 

1 -  Os objectivos essenciais a prosseguir no quadro da gestão da LEIRISPORT, de 

acordo com as orientações estratégicas referidas no considerando 4.º, compreendem 

os seguintes vectores essenciais: 

a) Exploração do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa. 

b) Gestão e Governo da Sociedade. 

c) Exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização 

de actividades nestas áreas. 

2 -  No quadro do vector correspondente à exploração do Estádio Magalhães 

Pessoa, previsto na alínea a) do número anterior, estão compreendidos objectivos 

essenciais a prosseguir em permanência pela equipa gestora da LEIRISPORT, no 

sentido de realização de número de jogos de futebol, número de entradas na pista de 

atletismo, número de eventos sociais, culturais e empresariais, aluguer de espaços e 

receitas de publicidade e de custos operacionais do Estádio, tendo em vista a 

melhoria das condições de vida da população desse Município. 
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3 -  No quadro do vector correspondente à gestão e governo da sociedade, previsto 

na alínea b) do número anterior, estão compreendidos objectivos essenciais a 

prosseguir em permanência pela equipa gestora da LEIRISPORT, no sentido do 

desenvolvimento do rácio de cobertura dos custos operacionais, rácio de 

solvabilidade, resposta a reclamações escritas, cumprimento dos prazos de entrega 

de relatório e contas, planos de investimentos e de actividade, orçamento e 

informações sobre a contrapartida e cumprimento das indicações e orientações 

emanadas da Assembleia Geral. 

4 -  No quadro do vector correspondente à exploração de equipamentos desportivos, 

de lazer e turismo e organização de actividades nestas áreas, previsto na alínea c) do 

número anterior, estão compreendidos objectivos essenciais a prosseguir em 

permanência pela equipa gestora da LEIRISPORT, no sentido de assegurar a sua 

participação no desenvolvimento de vários programas concretos de apoio ao desporto 

e ao lazer e turismo, à divulgação e consolidação da imagem, através de vários 

processos, das actividades com componente social empreendidas sob forma 

integrada no Município de Leiria. 

3.ª 
Obrigações gerais do Primeiro Contraente 

1 -  No quadro da execução do presente Contrato de Gestão, e considerando em 

especial as orientações estratégicas referidas no considerando 4.º, e os Contratos 

Programa celebrados entre a Câmara Municipal de Leiria e a LEIRISPORT, referidos 

no considerando 1.º, cabe ao Primeiro Contraente assegurar os necessários meios 

financeiras à LEIRISPORT para a prossecução das suas actividades, 

compreendendo, designadamente, as actividades correspondentes à gestão de 

serviços de interesse económico geral no domínio habitacional, em ordem a 

assegurar o equilíbrio financeiro desta empresa, nos moldes estatuídos nos artigos 7,º 

e 9.º da Lei n.º 53-F/2006. 

2 -  A obrigação do Primeiro Contraente, prevista no número anterior, de assegurar à 

LEIRISPORT os meios financeiros necessários ao seu equilíbrio financeiro global, em 

cada exercício, compreende a concessão de transferências compensatórias e de 

subsídios à exploração como contrapartidas das obrigações assumidas pela 

LEIRISPORT no domínio da execução de vários programas da iniciativa do Primeiro 

Contraente, nos moldes previstos nos Contratos Programa em vigor. 

3 -  No quadro da vigência dos Contratos Programa actualmente existentes, podem 

ser delineados novos programas complementares da iniciativa do Primeiro 

Contraente, os quais, sempre que originem custos específicos não passíveis de 

recuperação integral face às finalidades de interesse geral prosseguidas, devem 

originar a consequente atribuição de subsídios ou indemnizações compensatórias à 

LEIRISPORT, mediante a inclusão de novos Anexos, referentes a tais eventuais 
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Programas, neste Contrato de Gestão, os quais, com expressa remissão para esta 

cláusula, depois de assinados pelas partes, passarão doravante a fazer parte 

integrante deste Contrato de Gestão. 

4 -  Constam obrigatoriamente do Anexo 2 ao presente Contrato a identificação e 

descrição sucinta de todos os Programas que – à data da celebração do presente 

Contrato – originem custos específicos não passíveis de recuperação integral face às 

finalidades de interesse geral prosseguidas através desses Programas, e que devam, 

em conformidade, originar a atribuição de subsídios ou indemnizações 

compensatórias à LEIRISPORT 

5 -  Cabe ainda ao Primeiro Contraente, no âmbito deste Contrato, o 

acompanhamento do grau de realização dos objectivos contratuais gerais e do 

programa de gestão mais pormenorizado que a estes se encontra associado, nos 

termos que resultam das cláusulas subsequentes, bem como o acompanhamento de 

metas específicas de gestão, incluindo metas quantificadas previstas nas cláusulas 

subsequentes, e o acompanhamento e escrutínio de parâmetros de eficiência da 

gestão, em conformidade com os concretos indicadores ou referenciais previstos nas 

cláusulas subsequentes e de acordo com o estatuído no n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º 

53-F/2006. 

4.ª 
Obrigações gerais dos Segundos Contraentes 

1 -  No quadro da execução do presente Contrato de Gestão, e considerando em 

especial as orientações estratégicas referidas no Considerando 4.º, e os Contratos 

Programa celebrados entre a Câmara Municipal de Leiria e a LEIRISPORT, referidos 

no Considerando 1.º, cabe aos Segundos Contraentes desenvolver as suas funções 

de gestão da LEIRISPORT de forma a prosseguir com a máxima diligência e eficácia 

os objectivos previstos na cláusula 1.ª e a concretizar as orientações estratégicas e os 

objectivos dos Contratos Programa supra-identificados. 

2 -  Compete ainda aos Segundos Contraentes, no âmbito das suas funções gerais 

de gestão, acompanhar e controlar a evolução de todas as componentes da 

actividade da LEIRISPORT, avaliando e gerindo nesse processo os riscos inerentes à 

actividade desta empresa. 

5.ª 
Programa de gestão para o mandato em curso 

No quadro do desenvolvimento das suas obrigações gerais, compete, em especial 

aos Segundos Contraentes no mandato em curso, que se prolonga até ao términos do 

mandato dos actuais titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de 

exoneração e da continuação de funções até à efectiva substituição, prosseguir um 

programa global de gestão ao qual ficam vinculados durante esse mandato, que inclui 
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objectivos específicos, delineados em relação a cada um dos três vectores essenciais 

de actividade da LEIRISPORT. 

6.ª 
Metas específicas decorrentes do Programa de Gestão 

No quadro do desenvolvimento e concretização dos elementos do programa de 

gestão previstos da cláusula anterior, são fixados, em termos vinculativos, os 

seguintes objectivos e metas específicas: 

a) Relativos à exploração do Estádio 

  Indicadores de 
Referência 

Número de Jogos de Futebol >15 

Número de entradas para utilização da Pista de atletismo >12.500 

Número de eventos empresariais, institucionais e culturais > 52 

Aluguer de Espaços + Receitas de Publicidade Estática (em €) >150.000 

Custos Operacionais do Estádio (em €) <1.250.000 

b) Referentes à Gestão e Governo da Sociedade 

  Indicadores de 
Referência 

Rácio de cobertura dos custos operacionais (-) >1 

Rácio de solvabilidade (-) >20% 

Resposta a reclamações escritas (%) 90%-100% 

Cumprimento dos Prazos de Entrega de Relatório e Contas, 
Planos de Investimentos e de Actividade, Orçamento e 
Informações sobre a Contrapartida   

100% 

Cumprimento das Indicações e Orientações Emanadas da 
Assembleia Geral 100% 

7.ª 
Metas quantificadas 

1 -  No âmbito do desenvolvimento do Programa de Gestão estabelecido nas 

cláusulas anteriores, são fixadas as metas quantificadas previstas no anexo 3 cujo 

cumprimento os Segundos Contraentes deverão assegurar nos termos aí constantes. 

2 -  Independentemente das metas específicas, estabelecidas no número anterior, os 

Segundos Contraentes deverão comprometer-se anualmente com a obtenção de 

resultados finais de exercício situados dentro de limiares previsionais (máximo e 

mínimo) consensualmente estabelecidos com o Primeiro Contraente em cada ano. 

3 -  Caso os resultados finais de cada exercício não apresentem valor compreendido 

dentro dos limiares previamente estabelecidos para tal exercício, de acordo com o 

procedimento previsto no número anterior, os Segundos Contraentes deverão 

apresentar uma informação tecnicamente fundamentada e circunstanciada que 

justifique os desvios verificados em relação aos objectivos económico-financeiros 

estabelecidos, designadamente em virtude de condições excepcionais e imprevistas 

que tenham influenciado a actividade da LEIRISPORT no exercício em causa. 

8.ª 
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Remuneração 
1 -  O estatuto remuneratório dos Segundos Contraentes, a definir pela Câmara 

Municipal de Leiria, com observância de todas as normas legais aplicáveis, deverá 

reflectir os princípios e bases estabelecidas no presente Contrato e, em especial, na 

presente cláusula, os quais constituirão pressuposto das vinculações contratuais 

assumidas pelas partes, devendo o Primeiro Contraente diligenciar com vista a tal 

resultado. 

2 -  Nos termos previstos no Estatuto do Gestor Público (Decreto-Lei n.º 71/2007, 

de 17 de Março) a remuneração dos respectivos gestores íntegra uma componente 

fixa e pode integrar, no caso dos gestores com funções executivas, uma componente 

variável, correspondente a prémios de gestão estabelecidos com base no 

desempenho dos referidos gestores, dependendo a sua eventual atribuição da 

concretização dos objectivos estabelecidos no respectivo contrato programa e de 

gestão. 

3 -  Considerando a situação económico-financeira do país, as dificuldades 

orçamentais das autarquias locais, a situação concreta da LEIRISPORT, EM e, ainda, 

o facto de este ser o primeiro contrato de gestão a celebrar nestes moldes, sendo 

importante para a sua consolidação existir uma fase de experimentação, define-se 

para o presente a atribuição apenas da componente fixa a que corresponde a 

remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração já aprovada na 

reunião da Câmara Municipal de Leiria de 9 de Fevereiro de 2006 e por deliberação 

da Assembleia Municipal de 17 de Fevereiro de 2006. 

4 -  O Primeiro Contraente deverá diligenciar a criação de uma comissão 

especializada, integrada por membros de reconhecida competência técnica e 

idoneidade, que proceda a avaliações periódicas do cumprimento dos objectivos de 

gestão e dos indicadores de gestão, reportando perante a Assembleia Geral da 

LEIRISPORT. 

9.ª 
Alterações contratuais 

1 -  O presente Contrato de Gestão poderá ser alterado ou ter as suas metas 

revistas, em função de desenvolvimentos económicos objectivos e factores externos 

que o justifiquem, por iniciativa do Primeiro Contraente e mediante proposta 

devidamente fundamentada nesse sentido. 

2 -  As propostas de alteração e revisão devem ser objecto de consenso entre as 

partes contraentes, podendo, em caso de impasse, o Primeiro Contraente determinar 

as novas soluções a serem estipuladas, ficando, nesse caso, qualquer um dos 

Segundos Contraentes habilitado a invocar justa causa para a cessação das suas 

funções. 

10.ª  
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Rescisão e demissão de gestores 
1 -  O presente Contrato poderá ser objecto de rescisão por parte do Primeiro 

Contraente em virtude do incumprimento do programa de gestão acordado entre as 

partes, reflectido em avaliações de desempenho globalmente negativas, efectuadas 

de acordo com o estipulado no número 4 da cláusula 8.ª, em relação a mais do que 

um exercício. 

2 -  A rescisão prevista no número anterior dará lugar a demissão do gestor que se 

encontre em causa, competindo essa demissão ao órgão de eleição desse gestor, sob 

proposta do Primeiro Contraente, e não dando a cessação do mandato nesse caso 

lugar a qualquer subvenção ou compensação. 

3 -  A rescisão e conexa demissão de gestores requer sempre audiência prévia 

dos gestores envolvidos e deverá ser devidamente fundamentada. 

4 -  Em regra, não é admitida a demissão dos gestores da LEIRISPORT por mera 

conveniência, ficando esta limitada às situações previstas nos números anteriores. 

5 -  Caso, em virtude de circunstâncias excepcionais, devidamente explicitadas e 

fundamentadas, o Primeiro Contraente pretenda, apesar do princípio geral 

estabelecido no número anterior, determinar a demissão de gestores por mera 

conveniência, estes terão direito a uma indemnização correspondente ao vencimento 

de base que aufeririam até ao final do respectivo mandato, com o limite de dois anos. 

6 -  A indemnização prevista no número anterior não prejudica o direito a outras 

compensações resultantes de outro tipo de danos que sejam efectivamente 

comprovados. 

11.ª 
Vigência 

O presente contrato vigorará até ao termo do mandato dos Segundos Contraentes e, 

em qualquer caso, até à efectiva substituição destes no exercício das suas funções de 

gestão. 

Leiria, … de Março, de 2008» 

ANEXO 1 
Orientações Estratégicas e Objectivos a Atingir para cuja prossecução se 

assume que serão utilizados os recursos mencionados nos Planos de 
Actividades e Orçamentos aprovados para o período de duração do contrato 

A. Orientações estratégicas 

i. Orientação para o cliente e melhorar os respectivos níveis de qualidade, com 

enfoque na qualidade do serviço na perspectiva daquele, diminuindo o número 

de reclamações de clientes e a taxa de avarias 

ii. Melhoria da performance e sustentabilidade económica da empresa, 

nomeadamente, através de: 
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a. Contenção/redução de custos operacionais e do reforço da lógica de 

racionalidade económica, 

b. Geração de receitas, actuando sobre o volume de negócios, 

c. Melhorar a rendibilidade operacional e global da empresa, actuando sobre 

o EBITDA, contribuindo para a diminuição do peso financeiro do sector 

empresarial local 

iii. Manter a componente social da empresa 

iv. Consolidar o passivo bancário, de forma a criar as condições para concluir o 

saneamento económico e financeiro da empresa 

v. Executar as obras de conservação e beneficiação nas IDLM, conforme 

previsto e aprovado em sede do Plano de Actividades e Orçamento 

vi. Limitar o valor das Indemnizações Compensatórias previstas para 

compensações ao preço, à utilização por parte das entidades, às actividades 

do Viver Activo e das Férias 100 Limites e para cobertura do prejuízo de 

exploração anual aos montantes estabelecidos e aprovados no Plano de 

Actividades e Orçamento 

B. Objectivos a atingir 

i. Aumentar o Volume de negócios 

ii. Melhorar o EBITDA 

iii. Reduzir dos custos de exploração 

iv. Melhorar a taxa de cobertura dos custos operacionais pelos proveitos 

v. Aumentar a qualidade da oferta 

vi. Concretizar a reestruturação do financiamento do Estádio Municipal de Leiria, 

consolidando-o numa operação de médio/longo prazo 

ANEXO 2 
Lista de Contratos que – à data da celebração do presente Contrato – originam 
custos específicos não passíveis de recuperação integral face às finalidades de 

interesse geral prosseguidas através desses Programas 

A. Contrato-Programa e de Gestão entre o Município de Leiria e a LEIRISPORT, EM 

B. Contratos relativos a actividades e gestão de IDLM 

1. Contrato-Programa para a Implementação do Programa Férias 100 Limites;  

2. Contrato-Programa para a Implementação e Desenvolvimento do Programa 

Viver Activo;  

3. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria; 

4. Contrato-Programa de Gestão e Exploração da Piscina Municipal da 

Caranguejeira; 

5. Contrato-Programa de Gestão e Exploração da Piscina Municipal da Maceira;  

6. Contrato-Programa sobre a Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria;  
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7. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Centro Nacional de 

Lançamentos de Leiria;  

8. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal do Arrabal;  

9. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal da Bajouca;  

10. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal da 

Caranguejeira;  

11. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal das 

Colmeias;  

12. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal da Maceira;  

13. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal dos 

Pousos;  

14. Contrato-Programa de Gestão e Exploração do Pavilhão Municipal de Santa 

Eufémia; 

15. Contrato-Programa entre o Município de Leiria e a LEIRISPORT, EM para a 

Realização da Taça da Europa de Atletismo de 2008. 

C. Contratos de Mandato para Beneficiações nas IDLM 

1. Contrato de Mandato para a Aquisição de Equipamentos e Intervenções de 

Beneficiação do Parque de Campismo da Praia do Pedrógão;  

2. Contrato de Mandato para a Aquisição de Equipamentos e Intervenções de 

Beneficiação do Complexo Municipal de Piscinas de Leiria;  

3. Contrato de Mandato para a Aquisição de Equipamentos e Intervenções de 

Beneficiação da Piscina Municipal da Caranguejeira;  

4. Contrato de Mandato para a Aquisição de Equipamentos e Intervenções de 

Beneficiação da Piscina Municipal da Maceira;  

5. Contrato de Mandato para a Aquisição de Equipamentos e Intervenções de 

Beneficiação do Centro Nacional de Lançamentos de Leiria.  

ANEXO 3 
Metas quantificadas 

 Exploração do Estádio 
Magalhães Pessoa 

Indicadores 
de 

Referência 
Definição dos Indicadores Peso dos 

Indicadores 

Número de Jogos de Futebol >15 Nº de jogos de futebol, em 
competições oficiais, por ano 10,00% 

Número de entradas para 
utilização da Pista de atletismo >12.500 

Nº de entradas de atletas e 
praticantes da pista de 
atletismo, por ano 

10,00% 

Número de eventos 
empresariais, institucionais e 
culturais 

> 52 

N.º de eventos empresariais, 
institucionais e culturais, no 
relvado, em salas ou nos 
auditórios, por ano 

10,00% 

Aluguer de Espaços + Receitas 
de Publicidade Estática (em €) >150.000 

Receitas anuais com aluguer de 
salas, auditório e estádio e 
outros espaços (bares, 
camarotes, etc.) e com 
publicidade estática, do 
Estádio, por ano 

10,00% 



543(69) 

CMLeiria/Acta n.º 7, de 2008.04.01 
Im-DA-15-09_A00 
 

Custos Operacionais do Estádio 
(em €) <1.250.000 

Custos com FSE, com o 
Pessoal e CMVMC, afectos ao 
Estádio, por ano 

10,00% 

 

 Gestão e Governo da 
Sociedade 

Indicadores de 
Referência 

Definição dos 
Indicadores 

Peso dos 
Indicadores 

Rácio de cobertura dos custos 
operacionais (-) >1 

Rácio entre os proveitos 
operacionais anuais 
(excluindo proveitos 
diferidos, financeiros e 
extraordinários) e os custos 
operacionais anuais 
(excluindo amortizações e 
provisões, financeiros e 
extraordinários)  

10,00% 

Rácio de solvabilidade (-) >20% 
Situação Líquida / (Dívida a 
Bancos + Saldo com 
Fornecedores) 

10,00% 

Resposta a reclamações 
escritas (%) 90%-100% 

Percentagem de n.º de 
reclamações escritas que 
foram objecto de resposta 
escrita 

10,00% 

Cumprimento dos Prazos de 
Entrega de Relatório e Contas, 
Planos de Investimentos e de 
Actividade, Orçamento e 
Informações sobre a 
Contrapartida   

100% 

N.º de planos, relatórios e 
informações entregues 
dentro dos prazos definidos 
/ n.º de planos, relatórios e 
informações a entregar 

10,00% 

Cumprimento das Indicações e 
Orientações Emanadas da 
Assembleia Geral 

100% 

N.º indicações e 
orientações emanadas da 
Assembleia Geral 
cumpridas de acordo com o 
estabelecido pela 
Assembleia Geral e 
definidas por esta para 
efeitos de avaliação / n.º 
indicações e orientações 
emanadas da Assembleia 
Geral definidas para efeitos 
de avaliação 

10,00% 

Analisado o documento, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 7 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou por maioria, com os votos de abstenção dos 

Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e 

Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a minuta de contrato de 

gestão pública e conferir poderes à Senhora Presidente para o outorgar em 

representação do Município. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

13.6. Regularização/Acerto das Indemnizações Compensatórias relativas a 2007 
da Leirisport, E.M. (Contratos-programa relacionados com os custos financeiros 
e as beneficiações efectuadas no Parque de Campismo da Praia do Pedrógão) 
DLB N.º 0436/08 | Retirado 
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 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente acta 

(ANEXO D). 
 

 

Encerramento da reunião  

 

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

a reunião, eram quinze horas e quarenta minutos mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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	E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião, eram quinze horas e quarenta minutos mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da Divisão Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 
	 
	A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 


