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Acta n.º 4/2008 
 

 

Aos dezanove dias do mês de Fevereiro 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.ª Carla Alexandra Ferreira Sebastião 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 Sandra Almeida Reis, 

Assistente Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e quarenta e cinco 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 1407/04 - Luís de Ascensão António 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 555/05 - REIS & TORCATO - Construtores, 

Lda. 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1009/06 - Adelino da Silva Pereira 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1217/06 - António Ferreira 

1.1.5. Processo de obras particulares n.º 322/07 - Anabela Maria Santos Oliveira 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 668/07 - Deolinda do Rosário Domingues 

Lopes 
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1.1.7. Processo de obras particulares n.º 933/07 - António Quiaios Santos 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 972/07 - Adelino da Silva Pereira 

1.2. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização durante o 

mês de Janeiro 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.3.1. Processo de loteamento n.º 452/70 – Faustino Rodrigues Manso (e Outro) 

1.3.2. Processo de loteamento n.º 13/82 – Afonso Ferreira Silva (e Outro) 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 15/82 – José Eduardo Quartin Costa (e Outro) 

1.3.4.Processo de loteamento n.º 70/95 – EMPOLIS - Empresa de Promoção 

Imobiliária de Leiria, Lda. 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 115/2003. Construção do Pavilhão Polidesportivo dos Pousos. 

Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais 

2.2. Processo n.º T – 111/2006. Ampliação/remodelação da EB1 da Gândara dos 

Olivais – Marrazes. Aprovação para adjudicação definitiva 

2.3. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do ensino básico 

de Arrabal – Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva. 

Ponto três 
3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 

3.1.2. II Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 2008 

3.1.3. Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 17, sita na Rua D. 

Nuno Álvares Pereira, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 

3.1.4. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Pagamento de RO à ADSE 

4.2. Voto de pesar  

Ponto cinco 
5.1. Libertação da caução do contrato de elaboração do Plano de Pormenor do 

Centro Histórico de Leiria e cessão da posição contratual 

5.2. Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas –PP1 

5.3. Protocolo de colaboração no âmbito da aquisição de cartografia à escala 

1:10.000 e ortofotocartografia, celebrado entre a AMLEI e o Município de Leiria. 

Ratificação do protocolo 

5.4. Protocolo de colaboração no âmbito da aquisição de cartografia geológica 

digital à escala 1:25.000 para integração em SIG, celebrado entre a AMLEI e o 

Município de Leiria. Ratificação do protocolo 
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5.5. Posse administrativa do prédio urbano sito no Largo da Sé n.ºs 14, 15, 16 e 24, 

na cidade Leiria 

Ponto seis 
6.1. Toponímia das freguesias de:  

6.1.1. Barreira  

6.1.2. Leiria 

Ponto sete 
7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
7.1.1. Venda ambulante de Maria José Gaiba. Rectificação (Ent. 24073/07) 

7.1.2. Publicidade e ocupação da via pública. Anulação de várias guias de receita 

7.1.3. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 

(Ent.2912/08) 

7.1.4. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado n.º 

236 (Ent.3464/08) 

7.1.5. Cedência de Auditório do Centro Associativo Municipal 

7.1.6. Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós. Fundo Associativo para 2008 

7.1.7. Doação de equipamento informático para o PUMAT - Programa de 

Universitários em Maputo 

7.1.8. Loja 0.10 do Centro Cultural do Mercado Santana 

Ponto oito 
8.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa 
8.1.1. Acordo de colaboração com o Centro Social e Paroquial Paulo VI – EB1 Paulo 

VI 

8.1.2. Projecto Aldeia de Natal 2007. Rectificação de deliberação  

8.1.3. Programa de Generalização de Inglês e outras Actividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º CEB. Apoio a entidades parceiras 

8.1.4. Programa de Generalização de Inglês e outras Actividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º CEB. Rectificação de deliberação 

8.1.5. Acordo de Colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes. 

Centro Pastoral Paroquial dos Pinheiros 

8.1.6. Acordo de Colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes. 

Centro Pastoral Paroquial da Quinta da Matinha 

8.1.7. Acordo de Colaboração com a Ludoteca Afonso Lopes Vieira 

8.1.8. Proposta de anulação do Regulamento para a utilização do autocarro do 

Município  

8.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
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8.2.1. Atribuição de apoio financeiro à Conferência S. Vicente de Paulo da Barreira 

para obras em habitação de família carenciada 

Ponto nove 
9.1.Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
9.1.1. Alteração às normas de funcionamento do Cine-Teatro de Monte Real 

9.1.2. Protocolo «Engenho & Arte» 

9.1.3. Concerto da Páscoa 2008 

9.1.4. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Janeiro de 2008 

9.1.5. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Janeiro de 2008 

9.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Desporto e Juventude  
9.2.1. Abril Juvenil e Novos Criadores. Proposta de actividades 

Ponto dez 
10.1. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de Cortes. 

Alteração do objecto 

10.2. Atribuição da bandeira de prata da mobilidade ao Município de Leiria 

Ponto onze 
11.1. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de Colaboração 

com a Liberty Seguros, SA 

11.2. Deliberar a transformação da empresa «Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo 

de Leiria, EM» numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos de 

âmbito municipal e aprovação dos respectivos estatutos de forma a adequá-los ao 

novo regime jurídico do sector empresarial local em vigor 

11.3. Contrato-Programa e de Gestão entre o Município de Leiria e a Leirisport, EM 

*** 

A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia: 

Ponto um 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro apresentou o texto que a seguir se 

transcreve: 

«A existência em Leiria de delegações de órgãos de comunicação social 

nacionais tem servido não só para reportar a todo o país factos e acontecimentos da 

Região de Leiria como, em simultâneo, fazem a sua promoção. 
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«São estruturas de enorme importância para a Região e principalmente para 

o concelho. 

«Tendo constado que se perspectiva o encerramento das delegações de 

Leiria do Jornal de Notícias e do Diário de Notícias, entendemos que esta Câmara 

Municipal deverá solicitar às administrações daqueles órgãos de comunicação social 

informação concreta sobre a questão suscitada e, caso se venha a confirmar, 

manifestar desde já repúdio por tais decisões, considerando a desqualificação e o 

prejuízo que elas acarretam para Leiria». 

A Senhora Presidente disse não ter ouvido falar nada sobre este assunto 

mas que subscrevia o teor do texto. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho 
 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho quis dar conhecimento do 

ponto em que encontra a revisão do PDM. 

O Senhor Vereador começou por informar que este processo da revisão do 

PDM se arrasta desde 1999, estando na linha da frente, mas mesmo assim não se 

conseguia vislumbrar a data para a sua finalização. 

 Explicou que o trabalho estava feito há muito tempo, mas desde que foi 

iniciado o processo já sofreu diversas alterações legislativas com as quais os 

estudos em curso tinham de se conformar. Em suma, era necessário fazer uma 

revisão àquilo que estava feito, de forma a enquadrar com a legislação que ia 

saindo. E, em Setembro de 2007, aconteceu de novo, com o Decreto-Lei n.º 316/07, 

de 16 de Setembro, que entrou em vigor em Outubro de 2007, que determina que o 

plano director municipal deve ser acompanhado por um relatório ambiental, no qual 

se identificam, descrevem e avaliam os eventuais efeitos implicativos no ambiente 

resultantes da aplicação do plano e as suas alternativas reguláveis, tendo em conta 

os objectivos e o âmbito da aplicação territorial respectivos, mesmo para os planos 

em curso. 

O Senhor Vereador informou que numa pesquisa imediata junto do mercado, 

foi difícil chegar a entidades que realizassem o relatório pretendido, poucas pessoas 

sabiam o que fazer com este novo enquadramento. De seguida, iniciou-se uma 

pesquisa pelo meio universitário e, nesta sequência, podiam dizer que estavam em 

condições de iniciar o processo contratual deste serviço.  

Afirmou que o Município de Leiria estava a diligenciar a aplicação deste 

Decreto-Lei. Em primeiro lugar tentou-se saber quem estava em condições para 

iniciar este estudo a fim de se iniciar os procedimentos contratuais. Depois disto irão 

analisar o trabalho já feito do plano e decorrente desta análise poderão resultar 

propostas de alteração ao trabalho já realizado.  
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Quis ainda dar conhecimento à Câmara do sentimento de impotência que 

tinham, porque cada vez que aparecia uma alteração legislativa tinha que se dar 

cumprimento à lei e isto tinha implicações temporais que colidiam com os objectivos 

que traçados de ter um novo PDM.  

O Senhor Vereador Dr. Raul Castro perguntou sobre tomadas de posição 

ou orientações da Associação Nacional de Municípios. 

A Senhora Presidente respondeu que não tinha presente essa posição mas 

que iria verificar.  

Mais disse que provavelmente o que aconteceu e que em 90% dos casos 

acontecia, era a Associação Nacional de Municípios dar o parecer negativo mas a 

«procissão» seguia. Pode-se tomar uma posição de demonstrar o nosso incómodo 

por alterarem permanentemente as regras do jogo com os processos em curso. 

 

 

 Ordem do dia  

 

 

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

 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1407/04 - Luís de Ascensão António 
DLB N.º 0209/08 | De LUÍS DE ASCENSÃO ANTÓNIO, residente na Rua dos 

Gaspares, n.º 100, na localidade e freguesia de Santa Eufémia, referente ao 

projecto de arquitectura para alteração (legalização) da fracção «BX» (loja 11 

destinada a comércio) do edifício situado na Av. Adelino Amaro da Costa, Galerias 

Jardins do Lis, na localidade de Arrabalde da Ponte, freguesia de Marrazes, com 

mudança de uso para estabelecimento de bebidas. 

Em sede do processo n.º 528/07, foi aprovado o projecto de arquitectura 

referente às alterações das instalações sanitárias da Galeria Comercial Jardins do 

Lis, de modo a prever vestiários e instalações sanitárias destinadas aos funcionários 

dos estabelecimentos de restauração e bebidas. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/11, constante 

do respectivo processo (folha 177), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 
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1.º prever o cumprimento do disposto nos pareceres emitidos pelo Governo Civil e 

pela Autoridade de Saúde, cujos conteúdos deverão ser transmitidos ao requerente 

(folhas 86, 87 e 175); 

2.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, os 

seguintes elementos: 

2.1. planta com indicação da localização da instalação sanitária e vestiário 

destinado ao pessoal da fracção em causa; 

2.2. projecto de segurança contra riscos de incêndio, conforme indicado no parecer 

emitido pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, actualmente 

designado por Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo deverá 

ser transmitido ao requerente (folha 89); 

2.3. projectos de especialidades; 

3.º caso pretenda publicidade, requerer o respectivo licenciamento junto do 

competente Serviço (Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 555/05 - REIS & TORCATO - 
Construtores, Lda. 
DLB N.º 0210/08 | De REIS & TORCATO - CONSTRUTORES, LDA, com sede 

social na Rua Padre Marques de Oliveira, n.º 37, na localidade de Ulmeiro, freguesia 

de Santa Catarina da Serra, referente ao projecto de arquitectura para construção 

de edifício de habitação colectiva na Rua da Cavada, na localidade de Serrada do 

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

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade e 

parte em Média Densidade, na zona de intervenção do Gabinete do Plano de 

Pormenor Leiria Norte. 

Para o local está a decorrer o processo URB n.º 1/06, referente às infra-

estruturas, encontrando-se os projectos de obras de urbanização aprovados por 

deliberação tomada em reunião de Câmara de 2008/01/22. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/12, constante 

do respectivo processo (folha 153), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de 6 meses e previamente ao licenciamento, o seguinte: 

1.1. elementos gráficos rectificados de modo a garantir o cumprimento do disposto 

no n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 
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relativamente à distância mínima de 3,00 m entre os vãos das paredes 

exteriores que formem diedro de abertura inferior a 135.º; 

1.2. projectos de especialidades; 

1.3. prever a cedência dos espaços previstos em sede do estudo do Plano de 

Pormenor Leiria Norte e do processo URB n.º 1/06, nomeadamente nos lados 

Nascente e Sul, para execução das vias, áreas pedonais e estacionamento a 

integrar no domínio público (980 m2), e no lado Poente a área de terreno com 

780 m2 para o domínio privado do Município de Leiria; 

2.º previamente à emissão do alvará de licença de construção do edifício deverá 

verificar-se a emissão do alvará de obras de urbanização refere ao processo URB 

n.º 1/06; 

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

ou depósito bancário no valor de €10.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá: 

5.1. verificar-se a conclusão das obras de infra-estruturas e recepção provisória 

referente ao processo de obras de urbanização acima referido; 

5.2. proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra. 

Mais deliberou transmitir à requerente o conteúdo do parecer emitido pelo 

Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea (folha 113). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 1009/06 - Adelino da Silva Pereira 
DLB N.º 0211/08 | De ADELINO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua da Cruz, n.º 

9, na localidade de Casal dos Claros, freguesia de Amor, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de 

vedação, com demolição do edificado existente, na parcela a destacar de uma 

propriedade situada na Rua do Jardim, na localidade de Leiria Gare, freguesia de 

Marrazes, numa zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como 

Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/11, constante 

do respectivo processo (folha 138), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada à execução do passeio 

e alargamento do arruamento, devendo para o efeito medir-se 5,00 m ao eixo da via, 

sendo que o passeio deverá possuir 1,60 m de largura junto ao muro, destinando-se 

a restante área ao alargamento da rua, de acordo com o projecto apresentado; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do Técnico autor do projecto de arquitectura 

relativo aos últimos elementos entregues; 

2.2. certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não 

fraccionamento registado e a área rectificada, face às cedências a efectuar ao 

domínio público; 

2.3. projectos de especialidades; 

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

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

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização, efectuar a pavimentação da 

zona de passeio e da via, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais 

idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente 

drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais. 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

EDP - Distribuição de Energia, SA (folha 58). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.4. Processo de obras particulares n.º 1217/06 - António Ferreira 
DLB N.º 0212/08 | Retirado 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 322/07 - Anabela Maria Santos 
Oliveira 
DLB N.º 0213/08 | De ANABELA MARIA SANTOS OLIVEIRA, residente na 

Travessa do Vale Dianteiro, n.º 65, na localidade de Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, referente ao projecto de arquitectura para construção (legalização) de 

edifício de apoio à agricultura (arrumos de alfaias agrícolas) na Rua do Vale 

Dianteiro, na localidade e freguesia acima indicadas, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/11, constante 

do respectivo processo (folha 46), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis 

meses e previamente ao licenciamento, os seguintes elementos: 

1.º termo de responsabilidade do Técnico autor do projecto de arquitectura relativo 

aos últimos elementos entregues; 

2.º projecto de estabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 668/07 - Deolinda do Rosário 
Domingues Lopes 
DLB N.º 0214/08 | De DEOLINDA DO ROSÁRIO DOMINGUES LOPES, residente 

na Travessa do Vale Gordo, n.º 149, na localidade de Moinhos da Barosa, freguesia 

de Barosa, referente ao projecto de arquitectura para alteração (legalização) do 

estabelecimento comercial localizado ao nível do rés-do-chão do edifício situado na 

Av. Dr. José Jardim, n.º 1, freguesia de Leiria, com mudança de uso para salão de 

cabeleireiro e de estética. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/11, constante 

do respectivo processo (folha 42), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 
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1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, 

cuja cópia deverá ser remetida à requerente (folha 39); 

2.º apresentar, no prazo de seis meses e previamente ao licenciamento, os 

seguintes elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura rectificado 

devendo fazer referência ao cumprimento do disposto no Regulamento do 

Plano Director Municipal e no Regulamento Geral de Edificações Urbanas; 

2.2. planta do piso do rés do chão da proposta final (sem vermelhos e amarelos); 

2.3. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo deverá ser transmitido à 

requerente (folha 40); 

2.4. projectos de especialidades. 

Mais deliberou informar a titular do processo de que, caso pretenda 

publicidade deverá requerer o respectivo licenciamento junto do competente Serviço 

(Sector de Licenciamentos Diversos). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 933/07 - António Quiaios Santos 
DLB N.º 0215/08 | De ANTÓNIO QUIAIOS SANTOS, residente na Rua Coronel 

Pereira Pascoal, n.º 37, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar e muros de vedação na Rua Arrais Luis Mira, na localidade e freguesia 

acima indicadas, numa zona abrangida pelos Estudos do Plano de Urbanização da 

Praia do Pedrógão. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/11, constante 

do respectivo processo (folhas 49 e 50), e face ao disposto no artigo 20.º do 

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

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a: 

1.1. execução do passeio e alargamento do arruamento no lado Poente (Rua 

Arrais Luís Mira), devendo para o efeito medir-se 3,50 m ao eixo da via, 

acrescida de 1,80 m para o passeio;  

1.2. execução do passeio e alargamento do arruamento no lado Norte (Travessa 

Arrais Luís Mira), devendo para o efeito medir-se 5,00 m ao eixo da via, sendo 

que o passeio deverá possuir 1,20 m de largura junto ao muro, destinando-se 

a restante área ao alargamento da rua; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 
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2.1. projecto de arquitectura rectificado relativamente ao indicado no ponto n.º 1, 

devendo ainda prever uma curva de concordância devidamente dimensionada 

entre os dois arruamentos; 

2.2. corte dos muros de vedação rectificados, não devendo as fundações exceder 

os limites da propriedade nem interferir com o espaço a ceder ao domínio 

público; 

2.3. elementos gráficos rectificados de modo a garantir o cumprimento do disposto 

no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, 

relativamente à parede de empena, devendo esta elevar-se, no mínimo, 0,50m 

acima da cobertura; 

2.4. projectos de especialidades; 

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

ou depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo 

para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, 

proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas 

pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação 

à área a ceder ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 972/07 - Adelino da Silva Pereira 
DLB N.º 0216/08 | De ADELINO DA SILVA PEREIRA, residente na Rua da Cruz, n.º 

9, na localidade de Casal dos Claros, freguesia de Amor, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de 

vedação, com demolição do edificado existente, na parcela sobrante de um 

destaque a efectuar (em sede do processo n.º 1009/06) numa propriedade situada 
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na Rua do Jardim, na localidade de Leiria Gare, freguesia de Marrazes, numa zona 

definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou 

Residenciais de Baixa Densidade. 

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

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/11, constante 

do respectivo processo (folha 52), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

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

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

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada à execução do passeio 

e alargamento do arruamento, devendo para o efeito medir-se 5,00 m ao eixo da via, 

sendo que o passeio deverá possuir 1,60 m de largura junto ao muro, destinando-se 

a restante área ao alargamento da rua, de acordo com o projecto apresentado; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

2.1. projecto de arquitectura reformulado por forma a prever a eliminação do 

telheiro, uma vez que o proposto implica a contabilização da respectiva área 

para efeitos de índice; 

2.2. certidão da Conservatória do Registo Predial com o ónus de não 

fraccionamento registado e a área rectificada, face às cedências a efectuar ao 

domínio público; 

2.3. projectos de especialidades; 

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

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

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização, efectuar a pavimentação da 

zona de passeio e da via, devendo para o efeito garantir a utilização de materiais 

idênticos aos existentes no local, proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente 

drenagem de águas pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser 

acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras 

Municipais. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.2. Relatório da actividade desenvolvida pelos serviços de fiscalização 
durante o mês de Janeiro 
DLB N.º 0217/08 | Presente o relatório dos Serviços de Fiscalização relativamente 

ao serviço efectuado durante o mês de Janeiro. 

Actividades do Mês de Janeiro/2008 

Departamento de Operações Urbanísticas 

Queixas 61 
Processos Fiscalizados 395 
Mandados de Notificação 9 
Embargos 15 
AUTOS DE TRANSGRESSÃO  
Obras sem licença 42 
Obras em desacordo com a licença 4 
Outras transgressões 3 

N.º de 
embargo 

Data Nome do 
Proprietário 

Local Tipo de obra Razões do 
embargo 

Processo 

1817 04/01/08 António Pereira 
Guarda 

Sta. Eufémia Alterações de 
moradia e muros 

Sem a respectiva 
licença 

186/05 

1818 10/01/08 José Mota dos 
Santos 

Bidoeira de 
Cima 

Construção de 
muro de suporte 

de terras 

Sem a respectiva 
licença 

Não existe 

1819 10/01/08 Manuel Gaspar 
Vieira 

Monte 
Redondo 

Alteração e 
ampliação de 

moradia 

Sem a respectiva 
licença 

1225/07 

1810 22/01/08 Liliete Pedrosa 
Frias 

Monte 
Redondo 

Construção de 
moradia 

Em desacordo 
com o projecto 

aprovado 

168/07 

1820 21/01/08 Agostinho dos 
Santo Ribeiro 

Cortes Construção de 
moradia e muros 

de vedação 

Em desacordo 
com o projecto 

aprovado 

261/05 

1809 22/01/08 Maria da Graça 
Rola Carvalho 

Dinis 

Carreira Reconstrução de 
moradia 

Sem a respectiva 
licença 

Não existe 

1790 24/01/08 Isabel Maria 
Sobreira da 

Ponte 

Colmeias Alterações de 
edifício 

Sem a respectiva 
licença 

989/06 

1789 24/01/08 Cidália  Pereira 
Batista 

Caranguejeira Construção de 
muros de vedação 

Sem a respectiva 
licença 

1601/98 

1787 24/01/08 Hélder Manuel 
Gaspar Dinis 

Santa 
Eufémia 

Construção de 
anexo e muros de 

vedação 

Sem a respectiva 
licença 

1303/07 

1786 24/01/08 Diamantino 
Ferreira 

Lourenço 

Boa Vista Construção de 
muro de suporte 

de terras 

Sem a respectiva 
licença 

Não existe 

1788 24/01/08 José das Neves 
Garrido 

Santa 
Eufémia 

Construção de 
vedação 

Sem a respectiva 
licença 

Não existe 

1821 24/01/08 Sílvio Miguel 
Pedrosa 
Ferreira 

Bajouca Construção de 
anexo e muros de 

vedação 

Sem a respectiva 
licença 

203/04 

1822 24/01/08 Joaquim da 
Silva Pedrosa 

Monte 
Redondo 

Construção de 
barracão e muros 

de vedação 

Sem a respectiva 
licença 

Não existe 

1831 28/01/08 Manuel 
Joaquim 
Pedrosa 
Vitorino 

Coimbrão Reconstrução de 
moradia 

Sem a respectiva 
licença 

1304/05 

1823 30/01/08 Manuel Pereira 
Augusto 

Caranguejeira Construção de 
muro de vedação 

Sem a respectiva 
licença 

Não existe 
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Serviço efectuado para o Departamento Jurídico 

Mandados de Notificação 6 
Processos de contra-ordenação 4 
Autos de Notícia 0 
Informações 0 

A Câmara tomou conhecimento. 
 

1.3. Análise dos seguintes processos de loteamento 
1.3.1. Processo de loteamento n.º 452/70 – Faustino Rodrigues Manso (e 
Outro) 
DLB N.º 0218/08 | De FAUSTINO RODRIGUES MANSO E OUTRO, acompanhado 

de um requerimento de Maria da Conceição Armindo e Outras, residente na Rua 

José Pedro Dias Júnior, Lote n.º 7 – Cave, no lugar de Cruz da Areia, da freguesia e 

concelho de Leiria, a solicitar alterações aos lotes n.º (s) 5 e 7, do loteamento 

situado no lugar de Cruz da Areia – Leiria 

Na sequência do parecer emitido pela Divisão Jurídica e da informação da 

Divisão de Loteamentos, as alterações consistem no seguinte: 

1) Relativamente ao lote n.º 5: 

⎯ Consiste na rectificação à configuração do lote e da área, de acordo com a 

área registada na Conservatória do Registo Predial; 

⎯ Aumento de 1 piso; 

⎯ Aumento da área de implantação de 98m² para 259m²; 

⎯ Alteração do uso do lote de habitação para habitação e comércio. 

2) Quanto ao lote n.º 7: 

⎯ Trata-se de rectificação à configuração do lote; 

⎯ Aumento de 1 piso e de 1 fogo; 

⎯ Aumento da área de implantação de 100m² para 254m². 

Decorreu o período de discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 
A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando as informações 

prestadas pela Divisão Jurídica e pela Divisão de Loteamentos, datadas de 28 de 

Janeiro de 2008 e 8 de Fevereiro de 2008, respectivamente, constantes do 

respectivo processo (folhas 717, 718, 719 e 720), deliberou por unanimidade 

aprovar as alterações solicitadas, ficando condicionadas ao seguinte: 

1. Efectuar o pagamento no valor de €6.541,76, como compensação por área não 

cedida para equipamento / zonas verdes, pelo aumento de área de construção.  

2. As requerentes solicitarem a emissão do aditamento ao alvará no prazo de 1 

ano. 
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 A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.2. Processo de loteamento n.º 13/82 – Afonso Ferreira Silva (e Outro) 
DLB N.º 0219/08 | De AFONSO FERREIRA DA SILVA PEREIRA E OUTRO, 

acompanhado de um requerimento de Maria Teresa Ferreira Monteiro Pereira, 

residente na Rua de Santa Mónica, n.º 120, no lugar e freguesia de Parceiros, do 

concelho de Leiria, a solicitar alterações ao lote n.º 45, no loteamento situado no 

lugar de Camarinhos, da freguesia Parceiros, do concelho de Leiria. 

Sobre o presente processo, foi prestada pela Divisão de Loteamentos, a 

seguinte informação que se transcreve: 

«Trata-se de uma alteração ao lote n.º 45, no que respeita: 

1. à alteração do polígono de implantação (proposta de 8m de afastamento ao eixo 

dos arruamentos); 

2. à alteração à área do lote de 636,50m² para os 546m² da área inicial; 

3. à definição da cota de soleira em 0,5 m acima do arruamento de acesso aos 

depósitos (cotada no ponto médio do lote em causa); 

4. esclarecimento relativamente às áreas de construção dos pisos acima e abaixo 

da cota de soleira, perfazendo uma área total de construção de 492m2. 

Da análise do processo verifica-se que relativamente ao: 

Ponto 1  
O Alvará n. º 504, datado de 9 de Julho de 1986 (folha 184) define, genericamente 

na legenda da planta de síntese, um afastamento de 13 m entre os polígonos de 

implantação e os eixos dos arruamentos para os lotes com moradias (incluído o lote 

n.º 45). No desenho da mesma planta de síntese a distância dos polígonos de 

implantação ao eixo dos arruamentos é de 10 m.  

Na planta aerofotogramétrica (folha 1185) à escala 1:1000, constata-se que 

os lotes próximos do lote 45 respeitam os 10 m das construções ao eixo do 

arruamento. 

Embora no aditamento que alterou a configuração do lote 45 (folha 409) não 

se encontre definido o polígono de implantação, entende-se que os afastamentos ao 

eixo do arruamento deverão ser de 10 m. 

Ponto 2 
O Alvará n º 504, datado de 9 de Julho de 1986, nos seus anexos (folhas 178 e 180) 

define o lote 45 com uma área total de 546m2, servido de um impasse, a poente. 

Posteriormente, através do aditamento ao alvará (folha 409), é alterado o 

impasse, para nascente do mesmo lote, alterando-lhe a forma, passando a ser a sua 

área de 636,50m2 no documento escrito, e de 581m2 na peça desenhada anexa. 
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O projecto de alteração em causa refere que no aditamento ao alvará a área 

do lote n.º 45 de 636,50m2,  se trata de um lapso de escrita da mesma, sendo a área 

real do lote de 546m2, conforme área do alvará inicial. 

Ponto 3 
Quanto à definição da cota de soleira não se vê inconveniente.  

Ponto 4 
Relativamente às áreas de construção definidas pelo requerente, confirma-se que 

as mesmas se encontram dentro dos parâmetros definidos no Alvará n º 504 e 

respectivo anexo (folha 178).» 

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

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 25 de Janeiro de 2008, constante 

do respectivo processo (folhas 1210 e 1211), deliberou por unanimidade 

relativamente ao ponto n.º 1, manifestar a intenção de indeferir a pretensão, 

atendendo a que os afastamentos definidos no alvará de loteamento ao eixo  do 

arruamento são de 10 metros, devendo-se para o efeito 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 respectiva proposta de 

indeferimento do pedido. 

Mais deliberou que quanto  às alterações propostas nos pontos 2, 3 e 4, 

informar não haver qualquer inconveniente na sua viabilidade, desde que a 

requerente instrua o processo respeitando os 10m de distância  entre o polígono de 

implantação e o eixo dos arruamentos. 

Deliberou por último, informar igualmente a requerente, que na planta 

desenhada proposta, não se encontram discriminados todos os parâmetros 

urbanísticos definidos na memória descritiva.     
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3.3. Processo de loteamento n.º 15/82 – José Eduardo Quartin Costa (e 
Outro) 
DLB N.º 0220/08 | De JOSÉ EDUARDO QUARTIN DA COSTA E OUTRO, 
acompanhado de um requerimento de Cercilei – Cooperativa de Ensino e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria – CRL., com sede na Estrada das 

Moitas Altas, 279, na localidade de Pinheiros e freguesia de Marrazes, do concelho 

de Leiria, a solicitar alterações ao lote n.º 46, do loteamento situado no lugar de 

Lezíria dos Paus, da freguesia de Amor, consistindo as mesmas na alteração de uso 

ao lote 46, de habitação unifamiliar para equipamento - lar residencial.  

Decorreu o período de discussão pública nos termos do artigo 22.º e do n.º 2 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, sem oposição. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto e considerando a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos, datada de 31 de Janeiro de 2008, constante 

do respectivo processo (folha 693), deliberou por unanimidade aprovar as 

alterações solicitadas, ficando condicionadas a que a requerente solicite no prazo de 

1 ano a emissão do aditamento ao alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.3.4.Processo de loteamento n.º 70/95 – EMPOLIS - Empresa de Promoção 
Imobiliária de Leiria, Lda. 
DLB N.º 0221/08 | De EMPOLIS – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA DE LEIRIA, LDA., 

acompanhado de um requerimento de Leirinegócios – Compra e Venda de 

Propriedades, Lda., com sede na Rua do Paço, n.º 8, no lugar e freguesia de 

Caranguejeira, a solicitar alteração à localização do acesso ao lote n.º 39, do 

loteamento situado no lugar e freguesia da Barreira, do concelho de Leiria. 

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

conjugadas e considerando a informação prestada pela Divisão de Loteamentos, 

datada de 29 de Janeiro de 2008, constante do respectivo processo (folha 844), 

deliberou por unanimidade aprovar a alteração solicitada, em conformidade com o 

disposto no n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 

 

2.1. Processo n.º T – 115/2003. Construção do Pavilhão Polidesportivo dos 
Pousos. Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais 
DLB N.º 0222/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da 

empreitada supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a firma QUIMLENA, 

Construções, Lda. 

Os referidos trabalhos a mais foram aprovados em 2007.11.13, pela DLB N.º 

1373/07, em reunião de Câmara do Municipal de Leiria, pelo valor de €108.025,39 + 

IVA. 

A referida despesa tem a proposta de cabimento n.º 1753/08, de 8 de 

Janeiro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a 

celebração do respectivo contrato. 
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A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.2. Processo n.º T – 111/2006. Ampliação/remodelação da EB1 da 
Gândara dos Olivais – Marrazes. Aprovação para adjudicação definitiva 
DLB N.º 0223/08 | Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada 

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

presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 

informação da 2.ª Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico 

(Departamento de Obras Municipais) sobre a adjudicação definitiva da referida obra 

à empresa SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., pelo valor de 

€419.990,00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repartição Administrativa de 

Apoio ao Departamento Técnico (Departamento de Obras Municipais), deliberou 
por unanimidade e em conformidade com o n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, adjudicar definitivamente a obra à empresa SOTEOL – 

Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., pelo valor de €419.990,00 + IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

2.3. Processo n.º T – 60/2007. Ampliação/remodelação da escola do ensino 
básico de Arrabal – Leiria. Aprovação para adjudicação definitiva. 
DLB N.º 0224/08 | Em resultado da Audiência Prévia dos Interessados efectuada 

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

presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado de 

informação da 2.ª Repartição Administrativa de Apoio ao Departamento Técnico 

(Departamento de Obras Municipais) sobre a adjudicação definitiva da referida obra 

à empresa SOTEOL – Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., pelo valor de 

€379.200,00 + IVA. 

A Câmara face à informação prestada pela 2.ª Repartição Administrativa de 

Apoio ao Departamento Técnico (Departamento de Obras Municipais), deliberou 
por unanimidade e em conformidade com o n.º 1 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 2 de Março, adjudicar definitivamente a obra à empresa SOTEOL – 

Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda., pelo valor de €379.200,00 + IVA 

A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

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

 

3.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.1.1. Pagamentos 
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DLB N.º 0225/08 | 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 7 a 18 de Fevereiro de 2008 correspondente às Ordens 

de Pagamento Gerais n.ºs: 517, 999, 1002, 1009, 1016, 1026, 1027, 1038, 1041, 

1044, 1047, 1048, 1056, 1061, 1065, 1067, 1070, 1073, 1128, 1129, 1170, 1171, 

1175, 1176, 1194, 1199, 1204 a 1207, 1209 a 1211, 1219 a 1229, 1233 a 1239, 

1260, 1261, 1263, 1446, 1448, 1450 a 1452, 1457, 1461, 1498, 1518, 1519, às 

Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 60 a116, às Ordens de Pagamento de 

Facturas n.ºs: 282, 299, 301 a 304, 306 a 311, 313, 314, 316, 319 a 348, 381 a 393, 

396 a 400, 402, 404, 406, 408, 410, 411, 413, 415, 417, 419, 420, 422, 424, 426, 

428, 589, 591, 711, 715, 716, 718, 728, 740, 752, 754, 756, 758, 769, 779, 796, 842, 

859, 860, 861, 865, 866, 878, 883, 899, 947 a 953, 956, 957, 982, 1030 a 1033, 

1040, 1054, 1055, 1058, 1074, 1081, 1082, 1100, 1102, 1109 a 1112, 1114, 1124, 

1131, 1135, 1138, 1139, 1142 a 1146, 1148 a 1150, 1152, 1153, 1160 a 1164, 1167 

a 1169, 1173, 1178, 1180 a 1183, 1185 a 1191, 1193, 1195, 1196, 1198, 1202, 

1208, 1212 a 1215, 1230 a 1232, 1240, 1247, 1248, 1255 a 1257, 1259, 1276, 1280, 

1281, 1283, 1358, 1361, 1373 no valor total de €1.228.569,05. 

 
3.1.2. II Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 2008 
DLB N.º 0226/08 | Presente a II Modificação ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para o presente ano de 2008 que se consubstancia na 2.ª Alteração ao 

Orçamento da Despesa, 2.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 1.ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Actividades de acordo com as normas 8.3.1 e 8.3.2 

do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar a II Modificação às Grandes 

Opções do Plano para o presente ano de 2008, com inscrições/reforços no 

montante de €3.733.381,18 e diminuições/anulações no montante de 

€3.253.784,18, e a II alteração ao Orçamento da Despesa para o presente ano de 

2008, com inscrições/reforços e diminuições/anulações no montante de 

€3.751.033,18 cada, tal como proposto.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
3.1.3. Exercício do direito de preferência na alienação da casa n.º 17, sita na 
Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bairro das Almuinhas, freguesia de Marrazes 
DLB N.º 0227/08 | Presentes os requerimentos, registados com os n.ºs ENT 

1828/2008 e 2944/2008, de Maria Regina Soares Patrício, na qualidade de 
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proprietária da casa n.º 17, sita na Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bairro das 

Almuinhas, freguesia de Marrazes, no qual requer que a Câmara se pronuncie 

quanto ao exercício do direito de preferência, na alienação daquele imóvel, pelo 

valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 

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

autorizar a alienação do imóvel acima identificado, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 

artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro, e não exercer o direito de 

preferência. 

Mais deliberou que seja advertida a requerente que deverá informar a 

Câmara Municipal sobre a identificação do adquirente, no prazo de 30 dias após a 

celebração da escritura, conforme previsto no artigo 20.º do citado diploma legal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

3.1.4. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0228/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 18 de 

Fevereiro de 2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €3.875.540,00 

sendo de Operações Orçamentais €3.458.140,21 e de Operações de Tesouraria 

€417.399,79, que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte 

integrante (ANEXO B)       

A Câmara tomou conhecimento. 
 

 

Ponto quatro 
 D i v i s ã o  d e  R e c u r s o s  H u m a n o s  

 

4.1. Pagamento de RO à ADSE 
DLB N.º 0229/08 | Presente a listagem RO da ADSE, cujo número e montante 

abaixo se discrimina, relativamente aos cuidados de saúde prestados aos 

funcionários e/ou respectivos agregados familiares inscritos através destes Serviços, 

as quais se encontravam pendentes nesta Divisão, em virtude de diversas 

alterações, rectificações ou esclarecimentos solicitados àquela instituição. 

Solicita-se assim, a autorização para proceder, no presente ano económico, 

ao seu lançamento contabilístico bem como ao seu pagamento e tem cabimento 

orçamental através da proposta de cabimento n.º 715/2008, de 1 de Fevereiro. 

N.º da RO Data da RO Valor do documento 
2095520070908 2007-09-09 €23.090,32  

 
  

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

conjugadas da alínea d) do n.º 7, do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 
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Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar o lançamento no ano económico de 

2008 e o pagamento da RO acima indicada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
4.2. Voto de pesar  
DLB N.º 0230/08 | Pela Senhora Presidente foi apresentada uma proposta no 

sentido de ser concedido um voto de profundo pesar, ao funcionário Joaquim 

Manuel Faustino Brites, Auxiliar Técnico, 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 cinco 
 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  

 

5.1. Libertação da caução do contrato de elaboração do Plano de Pormenor do 
Centro Histórico de Leiria e cessão da posição contratual 
DLB N.º 0231/08 | Retirado 

 
5.2. Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas –PP1 
DLB N.º 0232/08 | O Plano de Pormenor de S. Romão/Olhalvas – PP1, elaborado 

no âmbito do Programa Polis encontra-se em fase de tramitação para a sua 

aprovação. 

Iniciado no âmbito do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o Plano 

encontrava-se já concluído em 2003, tendo iniciado nesse ano a recolha de 

pareceres relativos à REN e RAN. 

Entre Junho de 2004 e o início de 2005, a LeiriaPolis preparou os processos 

finais de redelimitação das REN e RAN (processos estes que tinham iniciado em 

2003), tendo para isso reunido diversas vezes com a equipa projectista e com as 

entidades da tutela - DRABL e a CCDRC - no sentido de aferir as propostas de 

redelimitação dessas reservas conforme as intenções do plano e das próprias 

entidades.  Os processos ficaram concluídos para aprovação em Janeiro de 2005, 

tendo aguardado a constituição da Comissão Nacional da REN e a respectiva 

reunião que decorreu 6 meses depois (Junho de 2005). 

No que se refere à RAN, a Comissão Regional só emitiu parecer depois do 

parecer da CNREN, assim os pareceres recebidos (favoráveis condicionados a 

alterações) foram emitidos em Junho e em Setembro de 2005 (REN e RAN, 

respectivamente). 
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Depois dessa data, a LeiriaPolis reformulou os elementos do plano em 

função desses pareceres e remeteu à DGOTDU e aos membros da CTA, a versão 

final do plano. 

Na sequência das alterações anteriores, a DGOTDU solicitou em 22 de 

Junho de 2006, um exemplar completo do plano, bem como para os demais 

representantes da CTA, com vista ao agendamento da reunião que deve anteceder 

a discussão pública, tendo a LeiriaPolis enviado esse elementos em 29 de Setembro 

de 2006. 

Em 23 de Janeiro de 2007, a DGOTDU, solicitou à CCDRC parecer relativo 

ao ruído, parecer que veio a ser emitido no final de 2007, dado que com a 

publicação do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, foi necessário reformular os 

mapas de ruído elaborados pela ESTG, bem como a Planta das Zonas Mistas e 

Sensíveis, documentação que foi remetida à CCDRC em 2 de Novembro de 2007. 

Em 17 de Janeiro de 2008, a DGOTDU, informa a CML que com a entrada 

em vigor do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, se torna necessário 

deliberar nos termos do n.º 5 e 6 do artigo 74.º, conjugado com o Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de Junho (avaliação ambiental) ponderando sobre a necessidade 

de avaliação ambiental deste Plano. 

Os planos de pormenor elaborados no âmbito do Programa Polis, foram 

acompanhados pela elaboração de Estudos de Incidências Ambientais, cujas 

conclusões e recomendações foram enquadradas em todas as acções 

desenvolvidas no âmbito do Programa.  

Nestas condições e considerando a dimensão da intervenção, conforme n.º 5 

do artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, bem como os efeitos 

ambientais positivos do Programa Polis, realçados pelos estudos ambientais 

elaborados, bem como pelo facto de não se enquadrar nos critérios definidos no 

Anexo do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 Junho, quanto aos efeitos no ambiente, 

deverá a Câmara Municipal deliberar no sentido de dispensar a realização da 

respectiva avaliação ambiental. 

Esta decisão deverá ser comunicada à DGOTDU, no sentido de ser 

convocada a CTA para emitir o parecer favorável prévio à Discussão Pública do 

Plano  

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos do n.º 6 e 5 do artigo 

74.º do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, deliberou por unanimidade 

dispensar a realização da respectiva avaliação ambiental.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

CMLeiria/Acta n.º 4, de 2008.02.19 
Im-DA-15-09_A00 
 



292(24)  
 
5.3. Protocolo de colaboração no âmbito da aquisição de cartografia à escala 
1:10.000 e ortofotocartografia, celebrado entre a AMLEI e o Município de Leiria. 
Ratificação do protocolo 
DLB N.º 0233/08 | Foi presente o Protocolo de colaboração no âmbito da aquisição 

de cartografia à escala 1:10.000 e ortofotocartografia, celebrado entre a AMLEI e o 

Município de Leiria, que fica apenso à presente acta, fazendo dela parte integrante 

(Anexo C). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 
concordar com a participação do Município neste projecto, ratificar o protocolo 

celebrado entre a AMLEI e o Município de Leiria e autorizar os pagamentos dele 

decorrentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.4. Protocolo de colaboração no âmbito da aquisição de cartografia geológica 
digital à escala 1:25.000 para integração em SIG, celebrado entre a AMLEI e o 
Município de Leiria. Ratificação do protocolo 
DLB N.º 0234/08 | Foi presente o Protocolo de colaboração no âmbito da aquisição 

de cartografia geológica digital à escala 1:25.000 para integração em SIG, celebrado 

entre a AMLEI e o Município de Leiria, que fica apenso à presente acta, fazendo 

dela parte integrante (Anexo D). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 
concordar com a participação do Município neste projecto, ratificar o protocolo 

celebrado entre a AMLEI e o Município de Leiria e autorizar os pagamentos dele 

decorrentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.5. Posse administrativa do prédio urbano sito no Largo da Sé n.ºs 14, 15, 16 
e 24, na cidade Leiria 
DLB N.º 0235/08 | Presente a informação prestada pelos Serviços de Fiscalização 

da Câmara Municipal, no dia 18 de Dezembro de 2007, dando conta que a 

sociedade «Lizaco – Sociedade de Gestão, Ld.ª», proprietária do prédio 

mencionado em epígrafe, não havia dado cumprimento às obras de estabilização do 

referido edifício, através de entidade especializada que a situação em apreço 

requeria, conforme lhe havia sido notificado através do ofício n.º 20255, de 16 de 

Novembro de 2007, e ainda, que no local apenas haviam sido colocados andaimes 

na fachada do Largo da Sé e da Rua Barão de Viamonte, estes sobre uma 

plataforma para permitir a passagem de pessoas e veículos. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, e na sequência da deliberação por 

si tomada em sua reunião de 13 de Novembro de 2007, ao abrigo do disposto no n.º 

1 do artigo 91.º conjugado com o disposto no artigo 107.º, ambos do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, 

deliberou por unanimidade manifestar a sua intenção de tomar posse 

administrativa do prédio sito no Largo da Sé n.os 14, 15, 16 e 24, na cidade de Leiria, 

propriedade da sociedade «Lizaco – Sociedade de Gestão, Ld.ª», a partir do dia 17 

de Março de 2008, pelas 09:00 horas, e durante o período de 15 dias, contado da 

data de início da posse administrativa, para proceder às obras de estabilização de 

que o mesmo carece, conforme auto de vistoria lavrado em 22 de Outubro de 2007 

e presente na reunião camarária de 13 de Novembro de 2007. 

Deliberou ainda, ao abrigo do preceituado no artigo 108.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, 

que as quantias relativas às despesas realizadas com as obras constantes do 

aludido auto de vistoria, incluindo quaisquer indemnizações ou sanções pecuniárias 

que o Município de Leiria haja de suportar para o efeito, ficam por conta da 

proprietária do imóvel, seguindo-se os demais trâmites prescritos no mesmo 

preceito legal. 

Deliberou por último, notificar a proprietária do imóvel supra identificado 

para, ao abrigo do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, dizer o que se oferecer sobre o assunto, no prazo de 10 dias, 

contado do conhecimento do teor da presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto seis 
 Comissão Municipal  de Toponímia 

 

6.1. Toponímia das freguesias de:  
6.1.1. Barreira  
DLB N.º 0236/08 | Retirado 

 
6.1.2. Leiria 
DLB N.º 0237/08 | A Comissão Municipal de Toponímia, propõe à Câmara 

Municipal, que seja atribuído o topónimo solicitado pela respectiva Junta de 

Freguesia, através do ofícios com nosso registo de entrada 16097/07, 22 de Junho,  

conforme descrição abaixo: 

 BAIRRO DO JERICÓ

RUA PROF. ANTÓNIO LUIS FERNANDES: com início na Estrada da Marinha 

Grande e com fim junto ao lote 5 do lado esq.º da rua. 
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Frequentou o Colégio Franciscano de Montariol, em Braga e prosseguiu os seus 

estudos na Escola Normal de Leiria, onde se formou em l914 com a alta 

classificação de 20 valores. Em 1919, contraiu matrimónio com D.ª Julieta Alice de 

Faria e fixou residência nesta sua terra natal, à qual se dedicou inteiramente. 

Professor competentíssimo, associou à sua actividade profissional a 

prestação de cuidados de saúde, fazendo as vacinações aos seus alunos e, na 

capela local, presidia aos actos religiosos. 

O Professor Fernandes foi, de facto, um cidadão completo, muito interessado 

no progresso educacional, material, social e religioso em prol dos seus 

conterrâneos. Foi o fundador da Caixa de Crédito Agrícola de Urqueira, para 

benefício local. Após 41 anos de serviço oficial, que terminou como Director da 

Escola Primária N.º 2 de Leiria, aposentou-se em 1956, sendo entretanto 

condecorado, em sessão solene no Instituto Superior Técnico em Lisboa, pelo 

respectivo Ministro da Educação Nacional, com o grau de «Cavaleiro da Instrução 

Pública». Traduzindo os seus méritos, o Professor Fernandes, foi na verdade um 

Homem no sentido mais elevado, verdadeiro e autêntico educador, preparando 

atenta e carinhosamente os homens e as mulheres com que as Famílias, a Pátria e 

toda a Sociedade pudessem contar para o progresso moral e material. 

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

aprovar a proposta de toponímia e, usando da competência prevista na alínea v) do 

n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, atribuir o topónimo acima 

indicado na freguesia de Leiria. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico ,  Espaços  Verdes  e  Ambiente  

 

7.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
7.1.1. Venda ambulante de Maria José Gaiba. Rectificação (Ent. 24073/07) 
DLB N.º 0238/08 | Na reunião de Câmara Municipal realizada em 2007/12/11, foi 

deliberado por unanimidade restringir a venda ambulante de produtos alimentares 

(especialidades brasileiras), nos termos da alínea a) do artigo 16.º, do Decreto-Lei 

n.º 122/79, de 8 de Maio. 

Verificando-se que a deliberação não está correcta, propõe-se que seja 

rectificada do seguinte modo: 

Onde se lê:   «…restringir...» Deverá ler-se: «...indeferir...» 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

rectificar a deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.2. Publicidade e ocupação da via pública. Anulação de várias guias de 
receita 
DLB N.º 0239/08 | Tendo sido feitos vários pedidos para licenciamento de 

publicidade e de ocupação da via pública e, tendo sido emitidos os respectivos 

documentos de recebimento, os quais não foram recebidos, sugere-se a sua 

anulação conforme mapa infra: 

Proc. 
Ent. Entidades Guias de 

Recebimento Montante (€) Motivos de Anulação 

Ent. 10998/07 

Datamagna–
Informática, Serviços 
e Comunicações, 
Lda. 

20703/07 521,88 Não foi emitido alvará de 
licenciamento por a 
publicidade ter sido removida. 

Ent. 16740/06 

Monteiro Viana Ind. 
Int. Conf. Repres. 
Unip., Lda. 

25938/06 170,76 Foi substituída pela guia de 
recebimento n.º 18131/07, no 
montante de €72,18, relativo 
ao período de 2 meses, que 
foi paga em 03/01/2008. 

Ent. 9771/07 

Sabino José 
Henriques Carvalho 
(Gerente da Firma 
Chamaleonty, Lda.) 

11969/07 
11985/07 

8,64 
141,32 

Face ao deferimento parcial o 
requerente desistiu do pedido. 

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

os documentos de recebimento mencionados no mapa supra, conforme motivos 

invocados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.3. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Ent.2912/08) 
DLB N.º 0240/08 | Presente o requerimento da firma CHICO LOBO – NIGHT & 

DAY, com sede na Praça Rodrigues Lobo, n.º 5, Leiria, a solicitar o prolongamento 

do horário de funcionamento do estabelecimento Chico Lobo – Night & Day, sito na 

morada supra, no dia 2008/02/04, até às 6 horas do dia seguinte para festejar o 

Carnaval, do qual consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 

2008/02/04, a indeferir o pedido. 

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

ratificar o despacho de 2008/02/04, da Senhora Presidente a indeferir o pedido de 

alargamento de horário de funcionamento no dia 04/02/2008, até às 6 horas do dia 

seguinte, por não se tratar do aniversário nem da reabertura do estabelecimento, 

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

Funcionamento em vigor neste Município.  

Mais deliberou nos termos da alínea a) n.º1 do artigo 103.º do Código do 

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

Janeiro, dispensar a audiência do interessado, por considerar urgente a tomada de 

decisão, atendendo à proximidade da data pretendida. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.4. Mercado de venda por grosso do Falcão. Atribuição do lugar de terrado 
n.º 236 (Ent.3464/08) 
DLB N.º 0241/08 | Presente o requerimento de Maria Cândida de Sousa Saraiva, 

residente na Travessa da Costa, n.º 31, Vila Caiz, Amarante, a solicitar a atribuição 

do lugar cativo n.º 236 para venda de têxteis, no Mercado de Venda por Grosso do 

Falcão. 

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

atribuir o direito de ocupação do lugar n.º 236, a Maria Cândida de Sousa Saraiva, 

uma vez que a requerente reúne os requisitos expressos no artigo 13.º do 

Regulamento do Mercado Falcão, na alteração aprovada pela Assembleia Municipal 

em 2003/04/17.  

A atribuição do lugar de venda é franca, não sujeitando a vendedora a 

qualquer outro pagamento para além da respectiva taxa mensal de ocupação, 

conforme foi aprovado pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 

23/02/2007, na alteração temporária do artigo 15.º, n.º 1.2 e 1.3 do regulamento do 

referido mercado, publicitada pelo edital n.º 47/2007 de 05/03/2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.5. Cedência de Auditório do Centro Associativo Municipal 
DLB N.º 0242/08 | Foi presente pela Senhora Vereadora do Desenvolvimento 

Económico, Dra. Neusa Magalhães, o pedido do Coro Ninfas do Lis e Maestro Mário 

Nascimento, de cedência de um espaço para realização dos ensaios semanais 

(Entfe. 1085/2008). 

Atendendo, que não existem mais espaços camarários disponíveis, propõe-

se a cedência, a título gratuito e temporário, do Auditório do CAM - Centro 

Associativo Municipal ao Coro Ninfas do Lis para realizarem os seus ensaios 

semanais, aos Sábados das 17h00 às 19h00. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 1.º do Regulamento Interno do CAM, todas 

as associações/instituições presentes estão sujeitas ao cumprimento das regras 

nele contempladas, bem como todos os funcionários, dirigentes, utentes das 

diversas entidades e associações beneficiárias do espaço e ainda toda e qualquer 

pessoa que frequentar o CAM, pelo que deverá ser disponibilizado um cartão 

magnético e respectivo código de acesso ao dispositivo de alarme ao Maestro Mário 

Nascimento, que assumirá a responsabilidade do espaço, no período acima referido, 

e a quem será entregue uma cópia do Regulamento Interno. 
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Sendo o Auditório um espaço comum e um complemento das salas das 

associações/instituições instaladas no CAM, seja para realização de reuniões, 

Assembleias ou formação, propõe-se ainda que o Coro Ninfas do Lis informe 

regularmente o secretariado daquele espaço, para que este possa efectuar o 

controlo normal e habitual do mapa de cedências, sendo que, sempre que haja 

coincidências de utilização, deverá ser dada prioridade às associações/instituições 

ali instaladas. 

O Coro Ninfas do Lis fica obrigado a entregar o espaço assim que a Câmara 

Municipal lhe comunique essa intenção, dada a proposta de intervenção que existe 

para o local. 

Propõe-se ainda que seja dado conhecimento a todos os beneficiários 

instalados no CAM do teor desta deliberação, conforme Regulamento Interno. 

A Câmara, depois de analisar e discutir o assunto, e ao abrigo do disposto 

na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade ceder o Auditório do Centro Associativo Municipal ao Coro Ninfas do 

Lis, conforme proposta apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.6. Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de 
Leiria, Batalha e Porto de Mós. Fundo Associativo para 2008 
DLB N.º 0243/08 | Retirado 

 
7.1.7. Doação de equipamento informático para o PUMAT - Programa de 
Universitários em Maputo 
DLB N.º 0244/08 | Foi presente, pela Senhora Vereadora da Promoção do 

Desenvolvimento, Dra. Neusa Magalhães, um pedido de cedência de 3 

computadores ao Programa de Universitários em Maputo, desenvolvido pela 

AHEAD – Associação Humanitária para a Educação e Apoio ao Desenvolvimento 

(Processo ADHOC-2008/002771), que ajudará a realizar um curso de informática no 

Centro de Dia, em Maputo, a cargo da Cruz Vermelha Moçambicana.  

A Câmara, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo estipulado 

na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou 
por unanimidade ceder ao Programa de Universitários em Maputo 3 computadores 

linha branca, inventariados sob o n.º 914, 74820, 49435, e monitores n.º 40730, 

40772 e 7663. 

Mais deliberou ordenar ao Sector de Património para que proceda ao abate 

deste equipamento no inventário municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

7.1.8. Loja 0.10 do Centro Cultural do Mercado Santana 
CMLeiria/Acta n.º 4, de 2008.02.19 
Im-DA-15-09_A00 
 



298(30)  
 
DLB N.º 0245/08 | Presente o pedido da sociedade «NÓS10ATADOS – Comércio 

de Calçado e Acessórios de Moda, Lda.», na qualidade de arrendatária da loja 0.10 

do Centro Cultural do Mercado Santana, formulado em 13 de Fevereiro de 2008, 

(ENT. 03738), para que a Câmara Municipal de Leiria, na qualidade de proprietária e 

senhoria do imóvel, se pronuncie quanto ao exercício do direito de preferência 

relativamente ao trespasse do seu estabelecimento comercial, que pretende 

realizar, até ao final do presente mês, pelo preço de €15.000,00. 

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

abrigo do disposto no número 4 do artigo 1112.º do Código Civil, não exercer o seu 

direito de preferência relativamente ao trespasse do estabelecimento comercial, sito 

na loja 0.10 do Centro Cultural do Mercado Santana, de que é arrendatária a 

sociedade «NÓS10ATADOS – Comércio de Calçado e Acessórios de Moda, Lda». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto oito 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 

8.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa 
8.1.1. Acordo de colaboração com o Centro Social e Paroquial Paulo VI – EB1 
Paulo VI 
DLB N.º 0246/08 | Retirado 

 
8.1.2. Projecto Aldeia de Natal 2007. Rectificação de deliberação  
DLB N.º 0247/08 | Presente a deliberação de Câmara n.º 1397/07, de 13 de 

Novembro, referente ao assunto mencionado em epígrafe, com vista à sua 

rectificação. 

Considerando que a candidatura apresentada pelo Município de Leiria ao 

PRIME – Programa de Incentivos à Modernização da Economia, no âmbito da 

Aldeia de Natal, não previa inicialmente custos com transporte de alunos; 

Considerando que, posteriormente, se concluiu que parte do valor previsto 

para o transporte de alunos poderia ser suportado pela referida candidatura; 

Propõe-se uma alteração da deliberação de câmara n.º 1397/07, de 13 de 

Novembro, no seguintes termos: 

1) A proposta de cabimento n.º 3953/07, no valor de €3.500,00, relativa a 

aluguer de serviços a empresa transportadora, fica sem efeito; 

2) O valor previsto para transportes - atribuição de apoio aos Agrupamentos 

de Escolas (€10.000,00), na proposta de cabimento n.º 3951/07, passará para a 

candidatura ao PRIME - Transferência de 25% do valor das despesas para a 
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Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós. 

No quadro abaixo apresenta-se o quadro respectivo, devidamente 

rectificado: 

Descrição Orçamento 

Candidatura ao PRIME - Transferência de 25% do valor das despesas para a 

Agência para a Promoção e Desenvolvimento dos Centros Urbanos de Leiria, 

Batalha e Porto de Mós 

€38.000,00 

Atribuição de apoios a entidades parceiras (ex.: Instituições de Solidariedade 

Social, escolas secundárias, ...) 

€5.000,00 

Total (apoios):  €43.000,00 

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

aprovar a rectificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.3. Programa de Generalização de Inglês e outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Apoio a entidades parceiras 
DLB N.º 0248/08 | Presente a proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, 

Dr. Vítor Lourenço, que é do seguinte teor: 

«Considerando a existência do Programa de Generalização do Ensino de 

Inglês nos 3.º e 4.º anos e de outras actividades de enriquecimento curricular, no 1.º 

ciclo do ensino básico público, aprovado por Despacho n.º 12591 (2.ª série), 

publicado no Diário da República n.º 115, de 16 de Junho de 2006. 

Considerando as especificidades dos Agrupamentos de Escolas de Marrazes 

e D. Dinis, nomeadamente no que se refere à existência de turmas em 

desdobramento de horário e, por sua vez, à falta de alternativas em termos de 

espaços, bem como às exigências de transportes e de vigilância/acompanhamento 

dos alunos; 

Considerando as necessidades de adaptação e apetrechamento dos 

espaços alternativos encontrados para o desenvolvimento das actividades de 

enriquecimento curricular; 

Considerando a colaboração das entidades parceiras (Agrupamentos de 

Escolas, Associações de Pais, Juntas de Freguesia,...) na criação de condições 

para o bom funcionamento dos programas; 

Propõe-se a atribuição das verbas às entidades conforme quadro que se 

apresenta: 

Entidade Total Escola(s) / Obs. 
Junta de Freguesia de Marrazes €1.076,00 EB1 Marinheiros; EB1 

Pinheiros (adaptação de 
espaços) 

Assoc. Pais de Gândara dos €459,80 EB1 Gândara dos Olivais 
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Olivais (adaptação de espaços) 
Assoc. Pais Escola Branca €3.461,00 Escola Branca 

(adaptação de espaços) 
Assoc. Pais de Marinheiros €509,00 EB1 Marinheiros 

(adaptação de espaços) 
Assoc. Pais de Amor €5.265,00 EB1 Casal dos Claros 

(Acompanhamento de alunos e 
transportes) 

Sport Clube Leiria Marrazes €3.780,00 EB1 de Marrazes 
(Acompanhamento de Alunos) 

Agrupamentos de Escolas de 
Marrazes 

€2.520,00 EB1 de Marinheiros 
(Acompanhamento de Alunos) 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das seguintes 

propostas de cabimento: 

Classificação Económica Valor Proposta de Cabimento n.º 

11/0450109 Juntas Freguesia € 1.076,00 831/08, de 11 de Fevereiro 

11/040701 Apoios €15.994,80 832/08, de 11 de Fevereiro 

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

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

Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e com o Despacho n.º 12591 (2.ª série), de 16 de Junho de 2006, 

deliberou por unanimidade concordar com a proposta acima referida e aprovar os 

valores nela constantes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.4. Programa de Generalização de Inglês e outras Actividades de 
Enriquecimento Curricular no 1.º CEB. Rectificação de deliberação 
DLB N.º 0249/08 | Presente a deliberação de câmara de 27 de Dezembro de 2007, 

referente ao assunto mencionado em epígrafe, com vista à sua rectificação, ficando 

sem efeito a proposta de cabimento n.º 4469/07, 20 de Dezembro, no valor de 

€778,00, referente à Outras despesas, passando este valor a constar da 

Classificação Económica 11/040701- 2006 A  353,  relativa a apoios. 

Assim, no quadro das propostas de cabimento onde se lê: 

Classificação Económica Valor Proposta de Cabimento n.º 

11/0450109 Juntas Freguesia € 4.654,00 4466/07, 20 de Dezembro 

11/040701 Associações Pais e 

Agrupamentos 

€ 8.505,11 4468/07, 20 de Dezembro 

11/0602039901 Outras despesas € 778,00 4469/07, 20 de Dezembro 

Deverá ler-se: 

Classificação Económica Valor Proposta de Cabimento n.º 

11/0450109 Juntas Freguesia € 4.654,00 4466/07, 20 de Dezembro 

11/040701 Apoios € 9283,11 829/08,  

CMLeiria/Acta n.º 4, de 2008.02.19 
Im-DA-15-09_A00 
 



301(33)  
 

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

aprovar a rectificação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
8.1.5. Acordo de Colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes. 
Centro Pastoral Paroquial dos Pinheiros 
DLB N.º 0250/08 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vítor 

Lourenço,  a minuta de Acordo de Colaboração relativamente à cedência de espaço 

para o Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
Considerando a necessidade de espaços para a realização das actividades 

no âmbito do Programa de Generalização do Inglês e outras Actividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, no caso das escolas a funcionar em regime 

de desdobramento, nomeadamente, na Escola do 1.º CEB de Pinheiros; 

Celebra-se entre este Município, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, 

representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, e a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes, com sede em 

Marrazes,  Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 501 222 987, representado 

pelo seu Presidente, Padre Augusto Gomes Gonçalves, é celebrado o presente 

acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 
A Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes disponibiliza, ao Município de 

Leiria, cinco salas e átrio de entrada do rés-do-chão do Centro Pastoral Paroquial 

dos Pinheiros, para a realização das actividades lectivas, de enriquecimento 

curricular e de componente de apoio à família da Escola do 1.º CEB de Pinheiros e 

do Jardim de Infância;  

2.º 
As instalações mencionadas no ponto anterior serão cedidas de segunda a 

sexta-feira, das 08.00 horas às 19.30 horas; 

3.º 
As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de 

abastecimento de água e de energia eléctrica; 

4.º 
O Município de Leiria compromete-se a comparticipar nas despesas 

inerentes à utilização dos espaços cedidos, designadamente, no que se refere ao 

consumo de água e energia eléctrica, ao aquecimento e à limpeza; 

5.º 
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O Município de Leiria, para fazer face às despesas referidas nas cláusulas 

anteriores, transfere, mensalmente, com efeitos a partir de Janeiro de 2008, 

inclusivé, para a Fábrica da Igreja Paroquial de Marrazes, a verba de €800,00.  

6.º 
O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram 

no momento da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem 

utilizadas, a mantê-las em bom estado de conservação; 

7.º 
 O Município de Leiria compromete-se ainda a custear as despesas 

decorrentes da manutenção, reparação e eventual intervenção das instalações, 

assim como a assumir encargos de consumos extraordinários,  indispensáveis ao 

bom funcionamento das actividades; 

8.º 
O presente acordo de colaboração vigora por um período de um ano, sendo 

o seu início a 1 de Janeiro de 2008 e seu terminus a 31 de Dezembro de 2008, e 

será automaticamente renovado por igual período se nenhuma das partes o 

denunciar com pelo menos sessenta dias de antecedência; 

9.º 
O presente acordo de colaboração 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. 

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

833/08, 11 de Fevereiro. 

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

nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.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 aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida 

no Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.6. Acordo de Colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes. 
Centro Pastoral Paroquial da Quinta da Matinha 
DLB N.º 0251/08 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, Dr. Vítor 

Lourenço, a minuta de Acordo de Colaboração relativamente à cedência de espaço 

para o Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

CMLeiria/Acta n.º 4, de 2008.02.19 
Im-DA-15-09_A00 
 



303(35)  
 

Considerando a necessidade de se proceder a obras de remodelação e 

ampliação no edifício escolar do 1.º ciclo de Gândara dos Olivais, freguesia de 

Marrazes, e não dispondo o Município de Leiria de instalações próprias na sua área 

de influência; 

Considerando, ainda, a necessidade de espaços para a realização das 

actividades no âmbito do Programa de Generalização do Inglês e outras Actividades 

de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB, no caso das turmas a funcionar em 

regime de desdobramento de horário na Escola do 1.º CEB de Gândara dos Olivais; 

Celebra-se entre este Município, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, 

representado pela Presidente da Câmara Municipal, Isabel Damasceno Vieira de 

Campos Costa, e a Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes, com sede em 

Marrazes,  Freguesia de Marrazes, contribuinte fiscal n.º 501 222 987, representado 

pelo seu Presidente, Padre Augusto Gomes Gonçalves, é celebrado o presente 

acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

1.º 
A Fábrica da Igreja Paroquial dos Marrazes disponibiliza, ao Município de 

Leiria, o espaço do rés-do-chão e 5 salas do primeiro andar do Centro Pastoral 

Paroquial da Quinta da Matinha, para a realização das actividades lectivas, de 

enriquecimento curricular e de componente de apoio à família da Escola do 1.º CEB 

de Gândara dos Olivais;  

2.º 
As instalações mencionadas no ponto anterior serão cedidas de segunda a 

sexta-feira, das 08.00 horas às 19.30 horas; 

3.º 
As referidas instalações encontram-se apetrechadas com sistemas de 

abastecimento de água e de energia eléctrica; 

4.º 
O Município de Leiria compromete-se a comparticipar nas despesas 

inerentes à utilização dos espaços cedidos, designadamente, no que se refere ao 

consumo de água e energia eléctrica, ao aquecimento e à limpeza; 

5.º 
O Município de Leiria, para fazer face às despesas referidas nas cláusulas 

anteriores, transfere, mensalmente, com efeitos a partir de Janeiro de 2008, 

inclusivé, para a Fábrica da Igreja Paroquial de Marrazes, a verba de €1.300,00.  

6.º 
O Município de Leiria recebe as instalações no estado em que se encontram 

no momento da entrega e obriga-se, durante o tempo em que as mesmas forem 

utilizadas, a mantê-las em bom estado de conservação; 

7.º 
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 O Município de Leiria compromete-se ainda a custear as despesas 

decorrentes da manutenção, reparação e eventual intervenção das instalações, 

assim como a assumir encargos de consumos extraordinários,  indispensáveis ao 

bom funcionamento das actividades; 

8.º 
O presente acordo de colaboração vigora por um período de um ano, sendo 

o seu início a 1 de Janeiro de 2008 e seu terminus a 31 de Dezembro de 2008, e 

será automaticamente renovado por igual período se nenhuma das partes o 

denunciar com pelo menos sessenta dias de antecedência; 

9.º 
O presente acordo de colaboração 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. 

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

830/08, 11 de Fevereiro. 

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

nas alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.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 aprovar o Acordo de Colaboração acima transcrito e autorizar a 

Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com a entidade parceira envolvida 

no Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.1.7. Acordo de Colaboração com a Ludoteca Afonso Lopes Vieira 
DLB N.º 0252/08 | Retirado 

 
8.1.8. Proposta de anulação ao Regulamento para a utilização do autocarro do 
Município  
DLB N.º 0253/08 | Presente uma proposta do Vereador da Educação e Cultura, que 

é do seguinte teor:  

«Considerando que, neste momento, o Município de Leiria possui apenas um 

autocarro de 37 lugares; 

Tendo em conta que esse mesmo autocarro, já não responde totalmente às 

necessidades municipais. 

Considerando a grande solicitação por parte de todas as entidades, tanto 

desportivas como culturais, do Concelho de Leiria, e na impossibilidade de 

satisfazer todos os pedidos, originando o favorecimento aleatório de alguns em 

detrimento de outros; 
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Proponho: 

⎯ que o Regulamento em vigor (datado de 4/02/1980), seja anulado; 

⎯ que o autocarro fique apenas ao serviço do Município ou em sua 

representação, sendo que esta última deverá ser previamente autorizada 

pela Presidente da Câmara Municipal.  

⎯ que a gestão do referido autocarro, seja transferida para a Divisão de 

Máquina Viaturas e Oficinas.» 

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

autorizar a anulação do regulamento para utilização do autocarro do Município, e 

que este fique apenas ao serviço do Município ou em sua representação.  

Mais deliberou concordar com a transferência da gestão da referida viatura 

para a Divisão de Máquinas, Viaturas e Oficinas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

8.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
8.2.1. Atribuição de apoio financeiro à Conferência S. Vicente de Paulo da 
Barreira para obras em habitação de família carenciada 
DLB N.º 0254/08 | Presente pedido de apoio da Conferência de S. Vicente Paulo da 

Barreira (Ent. 30061/2007), no qual esta solicita à Câmara Municipal apoio 

económico para obras na habitação dos irmãos Manuel Pereira dos Santos e Alzira 

Pereira dos Santos, residentes no lugar de Telheiro, e tendo em conta a informação 

da Acção Social e Família que a seguir se transcreve (Inf. 1/2008): 

«Na sequência do pedido de apoio económico formulado pela Conferência de 

S. Vicente de Paulo da freguesia de Barreira e agora corroborado pela CSIF no 

sentido de serem realizadas obras de melhoramento na casa dos irmãos Manuel 

Pereira dos Santos e Alzira Pereira dos Santos, residentes no lugar de Telheiro, 

freguesia da Barreira, foram efectuados contactos com a Segurança Social e, 

relativamente a estes dois irmãos, confirma-se a necessidade e a pertinência da 

realização das obras solicitadas, porquanto são pessoas com graves problemas de 

saúde mental, sem outros rendimentos para além dos que provêm das pensões 

mínimas de invalidez que ambos auferem e que, pelas suas limitações, carecem do 

apoio regular e sistemático de terceiras pessoas mas que, para isso, necessitam 

que lhes sejam criadas as condições de habitabilidade que a casa não tem.  

Assim e, tendo em conta que a intervenção na casa já começou, aproveitando 

um período de afastamento dos seus habitantes de curto prazo, para permitir a 

realização das obras necessárias, considera-se pertinente a atribuição do subsídio 

solicitado no valor de €3 574,53, de acordo com o orçamento proposto, a conceder à 

Conferência de S. Vicente de Paulo da Freguesia da Barreira.» 
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Deste modo, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro à Conferência S. 

Vicente Paulo da Barreira no valor de €3.574,53 (três mil, quinhentos e setenta e 

quatro euros e cinquenta e três cêntimos). 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, Rubrica 2008-I-58, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 877/08, de 13 

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

conjugadas da alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º, alínea d) do artigo 24.º da Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro, e alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, e alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de 

Novembro, deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro à Conferência 

S. Vicente Paulo da Barreira no valor de €3.574,53 (três mil, quinhentos e setenta e 

quatro euros e cinquenta e três cêntimos) conforme proposta apresentada. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude  

 
9.1.Análise dos seguintes processos relacionados com a Área da Cultura 
9.1.1. Alteração às normas de funcionamento do Cine-Teatro de Monte Real 
DLB N.º 0255/08 | Pelo Senhor Vereador, Dr. Vítor Lourenço, foram presentes as 

alterações às normas de funcionamento do Cine-Teatro de Monte Real, as quais 

consistem genericamente em (Anexo E, constituído pelas Normas de Funcionamento 

com a nova redacção resultante das presentes alterações): 

⎯ Introdução dos pontos 3 e 5 no Modelo de Gestão 

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

aprovar as alterações às normas de funcionamento do Cine-Teatro de Monte Real. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.2. Protocolo «Engenho & Arte» 
DLB N.º 0256/08 | No âmbito da promoção de actividades de fomento e divulgação 

da arte, a Construtora do Lena, SGPS, S.A., propôs a elaboração de um protocolo 

com vista à promoção de um concurso sobre o tema «O Engenho e a Arte». O 

objectivo é promover o encontro de artistas locais e regionais, através de 

intervenções em obras de engenharia de alguma forma interessantes. 

Ao proponente compete a promoção e organização do evento, assim como a 

produção de todos os materiais necessários à sua execução e divulgação. 
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O Município de Leiria ficará a cargo de sugerir os edifícios a intervir, divulgar 

o concurso junto dos artistas locais (profissionais e estudante), integrar o Júri de 

selecção e avaliação das propostas. 

Atendendo ao interesse do evento para a divulgação da arte e promoção de 

artistas locais, solicita-se a aprovação do referido Protocolo, que fica apenso à 

presente acta, fazendo dela parte integrante (Anexo F). 

A Câmara, depois de analisar o assunto, 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, deliberou por 
unanimidade autorizar a celebração do protocolo de colaboração com o Grupo 

Lena, SGPS, SA, acima transcrito, e autorizar a Senhora Presidente a outorgar o 

mesmo em representação do Município de Leiria 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.3. Concerto da Páscoa 2008 
DLB N.º 0257/08 | Realiza-se na Sé de Leiria, no dia 17 de Março do corrente ano, 

pelas 21h30m, o tradicional Concerto da Páscoa,  pelos Coros da Cidade, cuja 

organização está a cargo da Paróquia de Leiria,  Município de Leiria e dos Grupos 

Corais da cidade. 

Tendo em conta que o Concerto da Páscoa é já uma tradição cultural cuja  

particularidade é a de unir os grupos corais da Cidade que preparam  para a ocasião   

um repertório de grande qualidade, julga-se ser de apoiar o evento nos moldes 

habituais: decoração da Sé, execução gráfica e impressão do material de 

divulgação, bem como a comparticipação com a verba de €600,00, para o lanche 

convívio dos coralistas e fornecido pela Paróquia de Leiria, devendo para este efeito 

ser utilizada a rubrica 12/040701/0305/2008/A/298 – Concerto da Páscoa. Proposta 

de cabimento n.º 798/08.  

A Câmara tomou conhecimento e depois de analisar o assunto, nos termos 

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

Setembro, deliberou por unanimidade suportar as despesas referidas na 

informação e conceder à Fábrica da Igreja Paroquial de Leiria um apoio no valor de 

€600,00, para fazer face aos encargos referentes ao fornecimento do lanche 

convívio para os coralistas. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.1.4. Lista de despesas do Teatro José Lúcio da Silva. Janeiro de 2008 
DLB N.º 0258/08 | Pelo Senhor Vereador Dr. Vítor Lourenço foi presente a nota de 

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

Teatro José Lúcio da Silva, durante o mês de Janeiro de 2008, que totalizam o valor 

de €2.325,00. 
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O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

876/08, de 13 de Fevereiro. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.325,00, referentes 

às despesas efectuadas no Teatro José Lúcio da Silva e suportadas por este, 

durante o mês de Janeiro de 2008, que totalizam o valor de €2.325,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

9.1.5. Lista de despesas do Teatro Miguel Franco. Janeiro de 2008 
DLB N.º 0259/08 | 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 Janeiro de 2008, que totalizam o valor de 

€2.130,00. 

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

876/08, de 13 de Fevereiro. 

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

transferir para o Teatro José Lúcio da Silva a importância de €2.130,00, referente às 

despesas efectuadas no Teatro Miguel Franco, suportadas pelo Teatro José Lúcio 

da Silva, durante o mês de Janeiro de 2008, que totalizam o valor de €2.130,00. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
9.2. Análise do processo relacionado com a Divisão do Desporto e Juventude  
9.2.1. Abril Juvenil e Novos Criadores. Proposta de actividades 

DLB N.º 0260/08 | Pela Senhora Presidente foram presentes os projectos em 

epígrafe que abaixo se transcrevem: 

«ABRIL JUVENIL» E «NOVOS CRIADORES» 
17 de Março a 20 de Abril 

Introdução 

Os projectos «Abril Juvenil» e «Novos Criadores» são organizados pela Câmara 

Municipal de Leiria através da Divisão do Desporto e Juventude, Divisão da Cultura 

e Gestão de Espaços Culturais, Divisão de Bibliotecas e Arquivo Histórico, Divisão 

de Museus e Património, Divisão de Acção Educativa Municipal, Divisão de Parques 

e Espaços Verdes, Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, Divisão de 

Modernização Administrativa e Tecnológica e M|i|MO – Museu da Imagem em 

Movimento, em parceria e articulação estreitas com a sociedade civil do Concelho. 

Objectivos 

⎯ Oferecer à sociedade civil em geral e aos jovens em particular, um mês 

pleno de eventos e actividades tão diversificado quanto possível; 

⎯ Ocupar os tempos livres dos jovens em idade escolar; 
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⎯ Disponibilizar meios e conhecimentos para que autonomamente os jovens 

possam alimentar a sua própria criatividade; 

⎯ Dinamizar o associativismo juvenil, bem como responsabilizar os jovens 

quanto ao planeamento, organização e gestão de actividades; 

⎯ Proporcionar aos jovens uma oportunidade de exposição de trabalhos de 

natureza cultural. 

⎯ Promover jovens talentos do Concelho de Leiria. 

Actividades 

Ateliers Local  Destinatários  Dias Horas 

5 aos 9 Anos Turno 1 
17 e 18 de Março 

Maiores de 10 
anos 

Turno 2 
19 e 20 de Março 

5 aos 9 Anos Turno 3 
24 e 25 de Março 

 
 
 
Olaria  
 
 

 
 
Ludoteca – 
Parque da 
Cidade de Leiria 

Maiores de 10 
anos 

Turno 4 
26 e 27 de Março 

 
 
 
10.00H–12.00H 
15.00H–17.00H 

5 aos 9 anos Turno 1 
17 a 20 de Março 

 
Pintura 
  

Instituto 
Português da 
Juventude - 
Direcção 
Regional do 
Centro - Leiria

Maiores de 10 
anos 

Turno 2 
24 a 28 de Março 

 
 
14.30H–17.00H 

Expressão 
Dramática 

Te-Ato 10 aos 16 anos 17 a 20 de Março 14.30H–17.30H 

A minha 
Agenda 

 Arquivo Distrital 
de Leiria 

Maiores de 10 
anos 

17 a 20 de Março 9.30H–12.30H 

5 aos 10 anos 14.30H–15.30H Capoeira Pavilhão 
Desportivo 
Municipal Dr. 
Correia Mateus 

Maiores de 11 
anos 

24 a 28 de Março 

16.00H–17.00H 

Hospital de 
Bonecas 

Centro de 
Interpretação 
Ambiental 

7 aos 12 anos 24 a 27 de Março 14.00H–17.00H 

5 aos 7 anos Turno 1: 24 de Março 

8 aos 10 anos Turno 2: 25 de Março 

11 aos 13 anos Turno 3: 26 de Março 

Sacos Pintados 
 
 

 
Ateneu 
Desportivo de 
Leiria 
 
 

Maiores de 13 
anos 

Turno 4: 27 de Março 

10.00H–12.30H 

5 aos 8 anos Turno 1: 17 a 20 de 
Março 

15.00H–16.00H 

9 aos 12 anos Turno 2: 17 a 20 de 
Março 

16.00h–17.00H 

Hip Hop  
Ateneu 
Desportivo de 
Leiria 
 
 Maiores de 13 

anos 
Turno 3: 24 a 28 de 
Março 

16.00H–17.00H 

Turno 1: 17 de Março 7 aos 10 anos 
Turno 2: 18 de Março 
Turno 3: 19 de Março 

Transparências 
em Vidro 

 Ateneu 
Desportivo de 
Leiria 
 
 

Maiores de 11 
anos Turno 4: 20 de Março 

10.00H–12.30H 

Xadrez   Arquivo Distrital 
de Leiria 

8 aos 12 Anos 
Maiores de 13 
anos 

24 a 28 de Março  14.00H–17.00H 
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Fotografia  Instituto 
Português da 
Juventude - 
Direcção 
Regional do 
Centro - Leiria

10 aos 15 Anos 
 

24 a 28 de Março 15.00H–17.30H 

Culinária Fundação 
Escola 
Profissional de 
Leiria 

12 aos 15 anos 17 a 20 de Março 10.00H–12.00H 

D.J. 
(a confirmar) 

(a confirmar) (a confirmar) (a confirmar) (a confirmar) 

Danças e 
Cantares 
Tradicionais 

Museu 
Etnográfico do 
Freixial - Arrabal 

7 aos 14 anos 24 a 28 de Março 15.00H–17.30H 

Turno 1 
17 e 18 de Março 
 
19 de Março 

 
10.00H–13.00H 
10.00H – 13.0H 
14.00H–16.00H 

Oficina do 
brinquedo em 
madeira 
 
 

Ludoteca “Os 
Malmequeres”  

6 aos 11 anos 

Turno 2 
25 a 28 de Março 

10.00H–13.00H 

Jardinagem  Jardim de Santo 
Agostinho 

5 aos 12 Anos 17 a 20 de Março 10.00H–12.00H 

Cria e Reutiliza  Centro de 
Interpretação 
Ambiental 

9 aos 12 Anos 
 

24 a 28 de Março 9.30H – 12.00H 

Cria com papel Centro de 
Interpretação 
Ambiental 

9 aos 12 Anos 
 

17 a 20 de Março 14.30H–16.30H 

Fotografia da 
Natureza 

Centro de 
Interpretação 
Ambiental 

Maiores de 11 
Anos 
 

17 a 20 de Março 9.30H – 12.00H 

Turno 1 
17 a 20 de Março 

 
9.30H – 12.30H 

Criação de 
Blogues  

Mercado 
Sant´Ana – 
Centro Cultural 

 
9 aos 14 anos 

Turno 2 
24 a 28 de Março 

14.00H–17.00H 

Turno 1 
17 de Março 

10.30H–12.00H 

Turno 2 
18 de Março 

10.30H–12.00H 

Hora do Conto  
Biblioteca 
Municipal 
Afonso Lopes 
Vieira 

 
6 aos 10 anos 

Turno 3 
20 de Março 

10.30H–12.00H 

Jovens 
Realizadores 

Sala de Ensaios 
do Teatro 
Miguel Franco 

11 aos 15 anos 24 a 28 de Março 9.30H – 12.30H  
14.00H–17.30H 

Teatro de 
Sombras 

Sala de Ensaios 
do Teatro 
Miguel Franco 

6 aos 10 anos 17 a 20 de Março 9.30H – 12.30H 

Biblioteca 
Sensível 

Teatro Miguel 
Franco (palco) 

8 aos 15 anos 17 de Março 14.30H–15.30H 

Aldeia Insuflável 
Local  Destinatários  Dias Horas 
Praça Rodrigues Lobo Geral 17 a 20 e 24 a 28 de 

Março 
14.00H – 18.00H 

Visita a Instituições 
Local  Destinatários  Dias Horas 

Estádio Municipal Dr. Magalhães 
Pessoa + Centro de Lançamentos 

 24 de Março 10.00H – 12.30H 
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M|i|mo – Museu de Imagem em 
Movimento e Arquivo 

25 de Março 10.00H – 12.00H 

Regimento de Artilharia de Leiria n.º 4 26 de Março A confirmar 

Centro de Interpretação do Abrigo do 
Lagar Velho – Lapedo 

27 de Março 10.00H – 12.30H 

Base Aérea n.º 5 de Monte Real  

 
 
6 aos 16 anos 
 

28 de Março A confirmar 

Novos Criadores  
Síntese Descritiva Local Destinatários 

(Participação) 
Calendário  

Exposição de Trabalhos 
desenvolvidos no âmbito de 
Ateliês do “Abril Juvenil” 

 Estádio Municipal Dr. 
Magalhães Pessoa / Porta 7

6 a 20 de Abril 
 

Posto de Turismo de Leiria 22 a 30 de Abril 

Centro de Interpretação 
Ambiental 

1a 15 de Maio 

Átrio da CML (Edifício dos 
Paços de Concelho) 

16 de Maio a 19 de 
Junho 

 
Exposição de Trabalhos 
desenvolvidos no âmbito de 
Ateliês que trabalharam o 
tema TAÇA DA EUROPA 
DE ATLETISMO durante o 
“Abril Juvenil”  

Estádio Municipal Dr. 
Magalhães Pessoa / Porta 7

 
 
 
 
 
 
Geral 

20 a 22 de Junho 

As despesas a efectuar no âmbito do “Abril Juvenil” e “Novos Criadores” estão em 

conformidade com o Plano de Actividades da Câmara Municipal para 2008, 

designadamente: 

⎯ «Abril Juvenil» - Código de Classificação Económica 12/0602039904 (código/ 

ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0303/ 2008/ A/ 223), cabimentada pela 

proposta n.º 825/08, de 11 de Fevereiro, pelo valor de €15.000,00; 

⎯ «Novos Criadores» - Código de Classificação Económica 12/0602039904 

(código/ ano/ tipo/ n.º de projecto acção – 0305/ 2008/ A/ 225), cabimentada 

pela proposta n.º 826/08, de 11 de Fevereiro, pelo valor de €1.000,00. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 4 

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

aprovar a proposta em epígrafe. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto dez 
 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  

 
10.1. Protocolo de delegação de competências na Junta de Freguesia de 
Cortes. Alteração do objecto 
DLB N.º 0261/08 | Após análise por parte da Junta de Freguesia de Cortes, esta 

verificou que o objecto designado no referido Protocolo de Delegação de 

Competências não estava de acordo com as pretensões da Junta de Freguesia, 

solicitando a sua alteração de «Requalificação da Rua das Covinhas, Rua da 

Capela, Rua Principal, Rua dos Tremoçais, Travessa dos Cordeiros, Rua dos 
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Alumínios, Rua da Pedreira, Travessa dos Leais e Travessas à Rua Principal em 

Amoreira, Travessa Dr. Alves Filipe (1º Troço), Travessa Dr. Alves Filipe (2.º Troço) 

em Cortes, Rua do Ultramar em Curvachia» para «Requalificação da Rua das 

Covinhas, Rua da Capela, Rua Principal, Rua dos Alumínios, Rua da Pedreira, 

Travessa dos Leais e Travessas à Rua Principal em Amoreira». 

Este Protocolo, no valor de €25.000,00, foi aprovado em reunião de Câmara 

de 15 de Dezembro de 2005 e em sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 29 

de Dezembro de 2005. 

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

aprovar a alteração do objecto constante do Protocolo de Delegação de 

Competências aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 29 de Dezembro de 

2005, conforme acima discriminado, mantendo-se todas as demais condições. 

Mais deliberou submeter esta proposta de alteração do objecto do Protocolo 

de Delegação de Competências à aprovação da Assembleia Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 

10.2. Atribuição da bandeira de prata da mobilidade ao Município de Leiria 
DLB N.º 0262/08 | Pelo Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho, foi presente a 

informação que abaixo se transcreve: 

«Na sequência da adesão do Município de Leiria à Rede Nacional de 

Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, em 12 de Outubro de 2004, a 

Associação Portuguesa de Planeadores do Território (APPLA) atribuiu a Leiria a 

Bandeira de Prata da Mobilidade, por ter superado “os objectivos inicialmente 

estabelecidos no cumprimento percentual da eliminação das barreiras urbanísticas 

na área de intervenção”, para além de “congratular o trabalho desenvolvido pelo 

Município”. 

Esta distinção surge na sequência da materialização de um conjunto de 

medidas e da implementação de um conjunto de recomendações, que tiveram um 

grande impacto na melhoria das acessibilidades e da mobilidade dos cidadãos na 

cidade de Leiria.  

A área de adesão do Município de Leiria à Rede Nacional de Cidades e Vilas 

com Mobilidade para Todos, foi delimitado pelo perímetro correspondente aos 

seguintes arruamentos: Rua do Município, Avenida Marquês de Pombal, Largo 

Infantaria 7, Rua Tenente Valadim, Largo Alexandre Herculano, Largo da Comissão 

Municipal de Turismo, Largo de Santana, Avenida Combatentes de Grande Guerra e 

Rua de Alcobaça. 

A intervenção da Câmara Municipal de Leiria permitiu a correcção de várias 

barreiras, essencialmente relacionadas com o rebaixamento de passadeiras, o 

redimensionamento dos passeios, a construção de passadeiras, a regularização dos 

pavimentos e o controle do estacionamento abusivo.  
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De acordo com o relatório da APPLA, “Leiria já evidencia desde a sua 

adesão à Rede exemplos de requalificação do espaço público, eliminando barreiras 

que de forma generalizada se espalhavam pela cidade, organizando-o, planificando 

acções futuras que irão dar continuidade a este conceito e requalificando-o sem, 

contudo, se afastar da sua identidade paisagística e urbana, destacando-se 

claramente a continuidade pela utilização dos materiais que ao longo dos tempos 

foram acompanhando a história deste local, mas, simultaneamente, introduzindo-lhe 

sinais claros de contemporaneidade.» 
A Câmara tomou conhecimento da atribuição da Bandeira de Prata da 

Mobilidade. 
 

 
Ponto onze 

 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente  

 
11.1. Taça da Europa de Atletismo – 1.ª Liga (Grupo A). Protocolo de 
Colaboração com a Liberty Seguros, SA 
DLB N.º 0263/08 | Retirado 

 
11.2. Deliberar a transformação da empresa «Leirisport – Desporto, Lazer e 
Turismo de Leiria, EM» numa sociedade anónima de capitais exclusivamente 
públicos de âmbito municipal e aprovação dos respectivos estatutos de forma 
a adequá-los ao novo regime jurídico do sector empresarial local em vigor 
DLB N.º 0264/08 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, foi presente a Justificação bem como a alteração dos Estatutos da 

Leirisport, EM que abaixo se transcrevem: 
«Transformação da empresa numa sociedade anónima de capitais exclusivamente 

públicos de âmbito municipal e adaptação dos respectivos estatutos ao novo regime 

jurídico do sector empresarial local (nos termos dos artigos 44.º e 48.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro) 

JANEIRO  2008 

I - APRESENTAÇÃO 
Nos termos do disposto na Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, as 

empresas municipais devem adaptar os seus Estatutos de forma a acomodar o novo 

regime legal aplicável ao sector empresarial local. 
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Efectivamente, e desde que foi criada, a LEIRISPORT, E.M. tem 

desenvolvido um trabalho exemplar na promoção e desenvolvimento do concelho de 

Leiria. Nesse âmbito, desenvolveu uma estrutura operacional extremamente 

capacitada, à qual alia uma enorme experiência adquirida na gestão empresarial 

local, e que importa, neste momento, promover e desenvolver. De facto, e pelas 
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capacidades gestionárias demonstradas e comprovadas, a LEIRISPORT, E.M. 

desenvolve já funções que fundamentam a futura configuração social.  

II – MOTIVAÇÕES DO NOVO REGIME LEGAL  
A alteração do regime jurídico do Sector Empresarial Local constituiu uma 

prioridade essencial na reforma das finanças locais. De facto, as empresas do 

sector local são um instrumento essencial no desenvolvimento da acção pública, 

permitindo uma elasticidade de actuação que não seria alcançável na óptica da 

actuação administrativa das Autarquias Locais. Por outro lado, e atendendo ao 

permanente movimento de descentralização, o número de atribuições a cargo dos 

municípios tem vindo aumentar. Neste contexto, não são de estranhar decisões 

gestionárias que adoptem o modelo empresarial como forma de prossecução 

eficiente das competências municipais. 

Atendendo ao desenvolvimento exponencial do número de empresas locais, 

bem como à diversidade qualitativa que adoptam, tornou-se essencial proceder a 

uma modernização do regime jurídico aplicável, de forma a torná-lo mais actual, 

eficiente e adaptado ao tráfego jurídico. 

O imperativo de modernização tinha igualmente subjacente a necessidade 

de harmonização do regime jurídico do Sector Empresarial Local com o disposto no 

Regime do Sector Empresarial do Estado e com o Código das Sociedades 

Comerciais. De facto, não se justifica nos dias de hoje que as empresas locais se 

encontrem submetidas a um modelo de regulação jurídica diferente do aplicável às 

empresas públicas do Estado e que se afaste injustificadamente do disposto na 

legislação societária geral. Quando a especialidade não se justifica, a adopção dos 

princípios gerais torna-se obrigatória. 

Efectivamente, a adopção dos modelos de regulação jurídica gerais tem 

diversas virtualidades, já que permite uma normalização de procedimentos 

gestionários e uma efectiva responsabilização pela gestão empresarial local. 

Ora, este modelo virtuoso de satisfação das necessidades dos cidadãos não 

pode ser distorcido, nem funcionalizado, tendo em vista o desenvolvimento de 

finalidades menos próprias, nomeadamente, a fuga jurídica ao controlo orçamental e 

às limitações do endividamento local. Por outro lado, são igualmente injustificadas 

as fugas económicas socialmente nefastas, traduzidas em “privatizações” de 

serviços públicos sem qualquer conteúdo empresarial possível. Neste âmbito, 

quaisquer iniciativas empresariais tendo em vista o desenvolvimento de actividades 

puramente administrativas são injustificadas e danosas na perspectiva do Bem-

Estar Social. Por definição, a actividade administrativa deve ser prosseguida através 

dos instrumentos públicos tradicionais, sob pena de ineficiência e inevitável 

despesismo. É precisamente neste espírito de estrito respeito da lei que se procede 

à adaptação dos Estatutos da LEIRISPORT, E.M. ao novo regime jurídico em vigor, 
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aliás, conforme a obrigação legal estabelecida no artigo 48.º da Lei n.º 53-F/2006, 

de 29 de Dezembro. 

Por outro lado, a iniciativa empresarial local deve limitar-se ao âmbito das 

atribuições municipais. Em princípio não será admissível o desenvolvimento de 

iniciativa empresarial local em áreas onde o tráfego empresarial privado é 

totalmente eficiente na satisfação das necessidades dos cidadãos. Nestas 

condições, qualquer intervenção autárquica neste sentido terá uma motivação 

necessariamente privada, e não pública, o que contradiz o princípio da 

subsidiariedade. 

Neste âmbito, e atendendo também aos recentes desenvolvimentos em sede 

comunitária, o objecto social das empresas municipais deverá ser aferido numa 

óptica substantiva e não numa meramente formal. A qualificação jurídico-financeira 

do objecto social das empresas locais passará a atender primacialmente ao tipo de 

actividade desenvolvida, o que terá inevitáveis repercussões ao nível do regime 

aplicável para a contratação pública e para a contabilização de eventuais défices de 

exploração. Assim, quaisquer formas de organização colectiva para-empresarial 

serão reconduzidas ao regime do Sector Empresarial Local enquanto que pretensas 

“empresas municipais” de foro essencialmente administrativo serão reconduzidas ao 

regime do Sector Público Local. Só assim se salvaguarda o princípio da prevalência 

da substância sobre a forma, na senda do estabelecido nos critérios jurisprudências 

sucessivamente salientados pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. 

Uma atenção especial será dada à matéria da consolidação financeira. 

Efectivamente, uma das críticas mais veementes, e recorrentes, relativamente à 

acção empresarial municipal passa pela observação de que a iniciativa pública local 

teria unicamente como objectivo a “fraude” às regras da contabilidade pública, tendo 

em vista a angariação sucessiva de empréstimos, não permitidos pela Lei das 

Finanças Locais e pelas sucessivas Leis do Orçamento do Estado.  

No entanto, existem motivos para a regulação expressa de algumas 

situações, na estrita óptica da transparência que deve conformar as relações 

financeiras entre os municípios e as suas empresas. Efectivamente, se uma 

empresa desenvolve uma actividade de interesse económico geral ou de 

desenvolvimento local como a LEIRISPORT, E.M., cobrando um montante ao 

utilizador inferior ao que resultaria em normais condições de mercado, essa margem 

negativa de exploração deverá ser necessariamente suportada pela autarquia 

instituidora já que é por sua conta que essa actividade subsidiada é desenvolvida ou 

por via de uma transferência que decorra de uma actividade empresarial local 

geradora de lucro noutra actividade relacionada, directa ou indirectamente, com o 

objecto da LEIRISPORT, E.M.. Daqui resulta que a consolidação financeira deverá 

ser efectuada por via da transparência das relações financeiras entre os diversos 
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Sub-Sectores e não por forma imperativa, que implicaria  inevitavelmente uma 

desigualdade ineficiente dado que situações diferenciadas seriam tratadas de forma 

equivalente. A interiorização imediata destes custos excepcionais de actividade 

empresarial de serviço público implica não somente uma contratualização negocial e 

respeitante cabimentação orçamental mas igualmente a realização de previsões 

económico-financeiras prévias que programem e clarifiquem os termos da actuação 

empresarial. 

No entanto, não se deverá penalizar investimentos de capital intensivo, 

essenciais para uma utilização dinâmica e eficiente dos fundos comunitários. Por 

essa razão permite-se a realização de um contabilização na óptica dos 

compromissos em que os desvios negativos face à programação inicial deverão ser 

necessariamente contabilizados como despesa corrente (ou de capital) do ano em 

causa. 

III – A LEIRISPORT, E.M. E O ANTERIOR ENQUADRAMENTO JURÍDICO 
No quadro do anterior regime jurídico, os Municípios e entes equiparados 

podiam criar empresas públicas ao abrigo do disposto na Lei n.º 58/98, de 18 de 

Agosto e podiam ainda criar ou participar em empresas do tipo privado ao abrigo do 

disposto na alínea m) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

que estabelece o quadro de competências e o regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos Municípios e das Freguesias (Lei das Autarquias Locais).  

Foi precisamente neste enquadramento legislativo que a LEIRISPORT, E.M. 

foi criada e iniciou a sua actividade. De salientar, aliás, que a LEIRISPORT, E.M. 

assumia já as feições de sociedade anónima, antecipando, nesse aspecto, as 

soluções que a nova lei veio acolher.  

Nos termos desse regime, e cujas soluções constam integralmente dos 

actuais estatutos da LEIRISPORT, E.M., para além da própria Lei n.º 58/98 e dos 

respectivos estatutos, as empresas publicas regiam-se subsidiariamente e, em 

primeira linha, pelo regime jurídico do Sector Empresarial do Estado, mais 

propriamente, pelo Capítulo III do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro e, 

subsidiariamente, pelos restantes normativos deste diploma, e, em segunda linha, 

pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais.   

Em consonância com o disposto na Lei das Autarquias Locais, tanto as 

empresas públicas municipais tout court como as empresas de capitais públicos e 

as empresas de capitais maioritariamente públicos, eram criadas através de um acto 

de autoridade que fixava unilateralmente as condições gerais da participação do 

município. De facto, o n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 58/98, estabelecia que a criação 

das empresas de âmbito municipal competia à assembleia municipal e as de âmbito 

intermunicipal à assembleia intermunicipal precedida de parecer favorável das 

assembleias municipais dos municípios integrantes. De referir ainda que a proposta 

CMLeiria/Acta n.º 4, de 2008.02.19 
Im-DA-15-09_A00 
 



317(49)  
 
de criação ou de participação em empresas devia ser sempre fundamentada em 

estudos técnicos de cariz económico-financeira que confirmassem a viabilidade da 

empresa, embora nem sempre esta obrigação fosse verdadeiramente cumprida de 

forma integral. 

Os estatutos das empresas deviam especificar: a) a denominação, a sede e 

o objecto da empresa; b) a composição, a competência e regime de funcionamento 

dos respectivos órgãos; c) forma de obrigar a empresa; d) o montante do capital, 

modo de realização e eventuais fundos de reserva; e) normas sobre a aplicação dos 

resultados do exercício; f) normas de gestão financeira e patrimonial; g) a forma de 

participação efectiva dos trabalhadores na gestão da empresa, nos termos da lei.  

No entanto, sempre que estivesse em causa a delegação de poderes 

respeitantes à prestação de serviços públicos por parte de qualquer uma das três 

espécies de empresas municipais, tal teria de ficar expressamente consagrado nos 

estatutos, os quais teriam, igualmente, de definir as prerrogativas do pessoal da 

empresa que exerça funções de autoridade. 

Não obstante as três espécies de empresas consagradas na Lei n.º 58/98 

apresentarem uma mesma natureza jurídico-organizatória, elas diferiam no que 

respeita à respectiva estrutura orgânica. De facto, os artigos 9.º a 17.º do capitulo II 

tratavam da estrutura das empresas municipais, e os artigos 18.º a 24.º do capitulo 

III, tratavam da estrutura das empresas de capitais públicos e empresas de capitais 

maioritariamente públicos: era esta a natureza da LEIRISPORT, EM.  

Eram órgãos obrigatórios das empresas públicas o conselho de 

administração e o fiscal único e, nas empresa que explorem serviços públicos, um 

conselho geral com funções meramente consultivas, nas empresas de capitais 

públicos encontramos a assembleia-geral, o conselho de administração e o fiscal 

único, aos quais também acresce o conselho geral sempre que as empresas 

explorem serviços públicos.  

As empresas públicas e de capitais públicos, nos termos do disposto nos 

artigos 16.º e 23.º da Lei n.º 58/98, eram ainda sujeitas a fortes poderes de 

superintendência dos executivos autárquicos, com especial destaque para o poder 

de aprovar preços e tarifas.  

De facto, as Câmaras municipais ou os Conselhos de Administração das 

associações de municípios exerciam em relação a estas empresas os seguintes 

poderes: a) emitir directivas e instruções genéricas ao conselho de administração no 

âmbito dos objectivos a prosseguir; b) autorizar alterações estatutárias; c) aprovar 

os instrumentos de gestão previsional; d) aprovar o relatório do conselho de 

administração, as contas do exercício e a proposta de aplicação de resultados, bem 

como o parecer do fiscal único; e) aprovar preços e tarifas, sob proposta do 

conselho de administração; f) autorizar a aquisição de participações no capital de 
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sociedades; g) autorizar a celebração de empréstimos de médio e longo prazo; h) 

definir o estatuto remuneratório dos membros do conselho de administração; i) 

determinar a realização de auditorias e averiguações ao funcionamento das 

empresas; j) pronunciar-se sobre quaisquer assuntos de interesse para a empresa, 

podendo emitir as recomendações que considerar convenientes; l) exercer outros 

poderes que lhes sejam conferidos pela lei ou pelos estatutos. 

A possibilidade de os municípios e entes equiparados lançarem mão desta 

nova forma de gestão dos serviços municipais não prescindiu, no entanto, de uma 

série de regras de cariz financeiro que, de alguma forma, tentaram prevenir alguns 

riscos associados à empresarialização de alguns dos serviços municipais. Assim, a 

Lei 58/98, introduziu um capítulo IV dedicado ao património, finanças e formas de 

gestão. 

O artigo 25.º, depois de estatuir que o património das empresas era 

constituído pelos bens e direitos recebidos ou adquiridos para ou no exercício da 

sua actividade, determinava nos n.os 3 e 4 que era vedada às empresas a 

contracção de empréstimos a favor das entidades participantes, bem como a 

intervenção como garante de empréstimos ou outras dívidas da mesma e que os 

empréstimos de médio e longo prazos contraídos pelas empresas públicas 

municipais relevavam para os limites da capacidade de endividamento do município. 

Tratava-se de uma norma que visava impedir que as empresas fossem utilizadas 

como forma de aumentar a capacidade de endividamento do Município.  

Relativamente ao capital das empresas, que era meramente estatutário, o 

artigo 26.º, estabelecia que este era constituído pelas dotações e outras entradas 

das respectivas entidades participantes, podendo também ser alterado mediante 

incorporação de reservas, acrescentando o n.º 3 que as alterações de capital 

dependem de autorização do órgão executivo das entidades públicas participantes. 

Constituíam receitas das empresas municipais, intermunicipais ou regionais: 

a) as provenientes da sua actividade; b) o rendimento dos bens próprios; c) as 

comparticipações, dotações e subsídios que lhes sejam destinados; d) O produto da 

alienação de bens próprios ou da sua oneração; e) as doações, heranças e legados; 

f) o produto da contracção de empréstimos a curto, médio e longo prazos, bem 

como da emissão de obrigações; g) quaisquer outras que por lei ou contrato 

viessem a perceber. 

O n.º 1 do artigo 28.º, determinava que a empresa devia constituir as 

reservas e fundos previstos nos respectivos estatutos, sendo, porém, obrigatória a 

reserva legal, podendo os órgãos competentes para decidir sobre a aplicação de 

resultados deliberar a constituição de outras reservas. Sendo que a dotação anual 

para reforço da reserva legal não pode ser inferior a 10% do resultado líquido do 

exercício deduzido da quantia necessária à cobertura de prejuízos transitados. 
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Os princípios de gestão enunciados no artigo seguinte, se bem que de forma 

indirecta, dão conta da preocupação do legislador com que nem todas as atribuições 

do município possam ser assegurados por entidades com natureza empresarial. 

Efectivamente, a norma prescrevia que “a gestão deve articular-se com os 

objectivos prosseguidos pelas respectivas entidades públicas participantes, visando 

a promoção do desenvolvimento local e regional e assegurando a sua viabilidade 

económica e equilíbrio financeiro.”. 

A gestão económica das empresas era disciplinada, no mínimo, pelos 

seguintes instrumentos de gestão previsional: a) planos plurianuais e anuais de 

actividades, de investimento e financeiros; b) orçamento anual de investimento c) 

orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e 

orçamento de custos; d) orçamento anual de tesouraria; e) balanço previsional (o 

artigo 30.º).  

Finalmente, o artigo 35.º, determinava a sujeição da gestão das empresas ao 

controlo financeiro do Tribunal de Contas, enquanto que o artigo 36.º impunha a sua 

sujeição a tributação directa e indirecta nos termos gerais. 

O regime do pessoal que vinha regulado no capítulo V do diploma em apreço 

e afastava as regras da função pública e sujeita ao direito privado todo o regime de 

pessoal, assim se alcançando uma melhor gestão dos recursos humanos.  

O capítulo VI determinava no artigo 38.º que a extinção das empresas era da 

competência dos órgãos a quem coube a sua criação. Acrescenta, o n.º 2 que a 

extinção visava a reorganização das actividades da empresa, mediante a sua cisão 

ou a fusão com outras, ou destinava-se a pôr termo a essa actividade, sendo então 

seguida de liquidação do respectivo património.  

O artigo 39.º da Lei n.º 58/98, estabelecia a competência dos tribunais 

judiciais para o julgamento de todos os litígios em que seja parte uma empresa, 

apesar de ser da competência dos tribunais administrativos o julgamento do 

contencioso de anulação dos actos praticados pelos órgãos das empresas públicas 

quando actuam no âmbito do direito público, bem como o julgamento das acções 

emergentes dos contratos administrativos que celebrem e das que se refiram à 

responsabilidade civil que a gestão pública provoque. 

Por fim, resta referir os artigos 41.º e 42.º do capítulo VII, que visavam 

regular os serviços municipalizados, bem como as empresas constituídas antes da 

entrada em vigor da Lei n.º 58/98, determinando que os actuais serviços 

municipalizados podem ser transformados em empresas públicas, nos termos da lei 

e que as empresas municipais já constituídas, no prazo máximo de um ano a contar 

da data de publicação, deverão adequar os seus estatutos ao disposto na lei. 

IV – RAZÕES QUE ACONSELHARAM A ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS DA 
LEIRISPORT, E.M. 
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a) Regime Jurídico-Societário 

A LEIRISPORT, E.M. foi criada no âmbito da Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, 

e desenvolveu as suas actividades neste contexto legal. No entanto, não se poderá 

esquecer que, em 1999, foi criado o regime jurídico do Sector Empresarial do 

Estado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro. Ora, além da 

necessária adaptação do regime legal às actuais necessidades do tráfego jurídico, 

tornou-se imperativa a harmonização dos dois regime referidos.  

Neste campo, as filosofias legais foram diametralmente opostas. Enquanto o 

regime das empresas públicas estaduais, aliás em coerência com a evolução 

verificada nos últimos anos, rompeu em definitivo com o quadro jurídico-empresarial 

público herdado de 1976, a Lei das empresas municipais e regionais continuou a 

regular-se em termos ainda idênticos a este.  

Assim, a inadequação do actual regime jurídico das empresas municipais e 

regionais podia ser vista numa dupla perspectiva. Por um lado, surgiam problemas 

resultantes da própria aplicação de um diploma que não respondia eficazmente aos 

problemas das empresas públicas, das empresas de capitais públicos e das 

empresas de capitais maioritariamente públicos; por outro, existia um conceito de 

empresa que não abrangia as sociedades criadas ao abrigo do direito societário e 

que, por isso, não ficam sujeitas a um conjunto mínimo de regras públicas como se 

encontrava legalmente previsto para o Estado ou outras entidades públicas 

estaduais, quando estes detenham a maioria do capital ou dos direitos de voto, ou a 

possibilidade de nomear ou destituir a maioria dos membros dos órgãos de 

administração ou de fiscalização. 
Salienta-se, por outro lado, a importância do relatório da Inspecção-Geral de 

Finanças (IGF)1, bem como do relatório de auditoria do Tribunal de Contas sobre o 

Sector Empresarial do Estado2. 

Ora, a legalidade de definição do objecto e, consequentemente, das 

actividades previstas depende, necessariamente, do seu enquadramento jurídico, 

económico e financeiro.  

Juridicamente, o objecto a desenvolver deverá necessariamente enquadrar-

se no âmbito das atribuições municipais. 

Economicamente, a actividade a desenvolver terá de ter uma natureza empresarial, 

e não autoritária ou administrativa. 

Financeiramente, a iniciativa empresarial local deverá prosseguir o desenvolvimento 

de interesse público das actividades subjacentes. Estará, no entanto, 

permanentemente condicionada aos meios financeiros disponíveis.  

                                                 
1 A administração indirecta local – As empresas municipais e intermunicipais – Reflexões e Contributos – Sumário 
Executivo – Módulo I e A administração indirecta local – As empresas municipais e intermunicipais – Reflexões e 
Contributos – Aspectos Críticos do Regime – Módulo II, IGF, 2003.  
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Ora, esta definição jurídico-económica do objecto possível da iniciativa 

empresarial local coincide precisamente com a concepção comunitária de serviços 

de interesse económico geral, o que permite, igualmente, uma total harmonização 

conceptual e de regimes ao nível da consolidação financeira, da contratação 

pública, da transparência financeira e da submissão às regras do direito da 

concorrência. 

Adquire, pois, importância fundamental o conceito de serviço público e suas 

derivações ou complementos como por exemplo os denominados serviços de 

interesse económico geral, não como simples fundamento de derrogação das regras 

comunitárias da concorrência, como normalmente é tratado, mas como verdadeira 

fundamentação da iniciativa económica pública. 

Assim, a LEIRISPORT, E.M. que actua claramente no âmbito do objecto 

social possível conformado pelo disposto no artigo 21.º e seguintes da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, deverá, desta forma, respeitar os seguintes princípios 

orientadores de actuação estabelecidos no artigo 22.º do citado regime jurídico. 

Neste âmbito, a LEIRISPORT, E.M. deverá constituir-se enquanto sociedade 

anónima de âmbito municipal nos termos constantes da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, e gozará, em conformidade de personalidade jurídica e é dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e independência orçamental. 

Neste âmbito, o município de Leiria optou por adoptar o modelo mais consentâneo 

com o moderno enquadramento legislativo, aproximando a LEIRISPORT, E.M. do 

modelo privatístico prevalecente. 

Em termos de regime jurídico, a LEIRISPORT, E.M. reger-se-á pelos 

Estatutos, pelo Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, pelo Código das 

Sociedades Comerciais e pela demais legislação aplicável. Destaque-se, nesta 

última, a Lei do Sector Empresarial do Estado, nomeadamente o disposto quanto 

aos contratos de gestão a celebrar entre os accionistas e os titulares dos órgãos de 

direcção da sociedade. 

Nos termos do disposto no Código das Sociedades Comerciais, para as 

sociedades anónimas, serão órgãos da LEIRISPORT, E.M., a Assembleia-Geral, o 

Conselho de Administração e o Fiscal Único. 

Assim, competirá à Assembleia-Geral nomear e exonerar os membros do 

Conselho de Administração e designar o Fiscal Único. 

De forma a fazer coincidir a legitimidade política com a legitimidade 

societária, o mandato dos titulares dos órgãos sociais será coincidente com o dos 

titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de exoneração e da 

continuação de funções até à sua efectiva substituição. 
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A Assembleia-Geral é constituída por representantes dos titulares do capital 

social, sendo o Município representado pelo Presidente da Câmara Municipal ou por 

um Vereador por este designado para o efeito. 

Nesta matéria, e uma vez que a LEIRISPORT, E.M. se constitui como 

sociedade anónima, existe a possibilidade parte do capital social não ser 

directamente detida pelo Município, que neste caso, terá direito a um número de 

votos correspondente à proporção da respectiva participação no capital.  

Competirá à Assembleia-Geral enquanto órgão de charneira da 

LEIRISPORT, E.M., em clara articulação e sem prejuízos das competências da 

Assembleia Municipal de Leiria: 

a) Eleger os titulares de Órgãos Sociais cuja designação não esteja 

estatutariamente atribuída a qualquer dos detentores do capital; 

b) Apreciar e votar, até 15 de Outubro de cada ano, os Instrumentos de Gestão 

Previsional relativos ao ano seguinte, nomeadamente os Planos de Actividades 

Anuais e Plurianuais, o Orçamento Anual, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Município e o Estado; 

c) Apreciar e votar, até 31 de Março de cada ano, o Relatório de Gestão, as Contas 

do Exercício, a Proposta de Aplicação de Resultados e o Parecer do Fiscal Único, 

referentes ao ano transacto; 

d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Empresa; 

e) Deliberar sobre as propostas de alterações dos Estatutos e aumentos de capital; 

f) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos Órgãos Sociais, podendo 

para o efeito designar uma comissão de vencimentos; 

g) Deliberar constituir sociedades dominadas ou participadas e adquirir, alienar ou 

onerar participações no capital de outras sociedades; 

h) Autorizar a aquisição e alienação de imóveis ou a realização de investimentos de 

valor superior a 20 % do capital social; 

i) Deliberar sobre qualquer assunto para que tenha sido convocada, podendo emitir 

os pareceres ou recomendações que considerar convenientes. 

Por sua vez, a administração da LEIRISPORT, E.M. é exercida por um 

Conselho de Administração, constituído por três membros: um Presidente e dois 

Vogais. Compete à Assembleia-Geral a nomeação e exoneração dos membros do 

Conselho de Administração. 

Os membros do Conselho de Administração serão retribuídos de acordo com 

o estatuto remuneratório definido pela Câmara Municipal de Leiria, com observância 

das normas legais aplicáveis, maxime, o limite máximo de retribuição 

Não estando sujeito a qualquer poder de tutela ou superintendência, competirá ao 

Conselho de Administração, para além de outras competências resultantes da lei, a 
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prossecução do objecto social da empresa, na sequência das orientações 

estratégicas emitidas pelo município: 

a) Gerir a empresa, praticando todos os actos e operações relativos ao objecto 

social; 

b) Administrar o seu património; 

c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis; 

d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e as normas do 

seu funcionamento interno, designadamente em matéria de pessoal e da sua 

remuneração; 

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes, incluindo os de 

substabelecer; 

f) Elaborar os instrumentos de gestão previsional e submetê-los à aprovação da 

Câmara Municipal; 

g) Elaborar o relatório e as contas de exercício e submetê-las à aprovação da 

Câmara Municipal, bem como apresentar proposta de aplicação de resultados; 

h) Constituir reservas nos termos dos presentes estatutos; 

i) Propor à Câmara Municipal a aprovação de preços e taxas; 

j) Participar na constituição, ou de qualquer outra forma, em associações, 

federações, cooperativas e fundações 

k) Participar na constituição de sociedades comerciais ou adquirir ou alienar 

participações em quaisquer sociedades já constituídas ou outras pessoas colectivas, 

bem como associar-se por meio de agrupamentos complementares de empresas, 

consórcios ou quaisquer outras formas associativas; 

l) Celebrar empréstimos de médio e longo prazo, mediante autorização a solicitar 

à Câmara Municipal; 

m) Autorizar a execução de trabalhos e de obras, fixando os termos e condições a 

que devem obedecer; 

n) Emitir parecer sobre os assuntos que a Câmara Municipal de Leiria entenda 

dever submeter-lhe e executar os estudos e projectos que por esta lhe sejam 

confiados; 

o) Estabelecer a organização dos serviços, incluindo a fixação das categorias do 

pessoal, bem como os regulamentos internos; 

p) Contratar, louvar ou punir os trabalhadores, rescindir os respectivos contratos e 

exercer sobre eles a competente acção disciplinar; 

q) Adquirir, transmitir ou constituir direitos relativos a bens, designadamente o 

direito de propriedade e o direito de superfície; 

r) Celebrar contratos de arrendamento e de fornecimento de bens e serviços, 

assim como de empreitada ou concessão de obras; 

s) Fiscalizar a organização e actualização do cadastro dos bens da empresa; 
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t) Enviar à Câmara Municipal os regulamentos da empresa; 

u) Exercer os poderes que lhe forem delegados pela Câmara Municipal. 

Nos termos do disposto no artigo 28.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, a 

fiscalização da LEIRISPORT, E.M. compete a um Fiscal Único, que terá sempre um 

suplente, os quais devem ser Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de 

Revisores Oficiais de Contas. O Fiscal Único será eleito pela Assembleia-Geral. De 

forma a maximizar a eficiência do sistema de controlo e fiscalização, a 

LEIRISPORT, E.M. poderá, em consonância com o Fiscal Único e sem prejuízo da 

competência deste, atribuir as Auditorias das Contas a uma entidade externa de 

reconhecido mérito, que coadjuvará aquele órgão no exercício das suas funções de 

verificação e certificação das contas. 

 b) Princípios de Gestão da LEIRISPORT, E.M. 

A prestação dos serviços que constituem o objecto social da LEIRISPORT, 

E.M. não é viável com base nos mecanismos de mercado, cabendo à autarquia 

garantir o seu financiamento.  

Neste enquadramento, o equilíbrio financeiro e a transparência nas relações 

estabelecidas entre os diversos agentes é fundamental3.  

A definição, em sede de contabilidade analítica, da margem de interesse 

económico geral é essencial, tanto mais quanto só assim se poderá identificar 

ineficiências gestionárias. A não obrigatoriedade de adopção de contabilidade 

analítica impossibilita a averiguação dos custos e os proveitos dos vários sectores 

desenvolvidos pelas empresas, limitando o rigor da quantificação dos subsídios aos 

investimentos de rendibilidade não demonstrada, e impossibilitando a realização de 

juízos relativos à prossecução de objectivos sectoriais e de apoio social. 

Ora, o novo regime do Sector Empresarial Local estabelece um conteúdo 

mínimo que devem contemplar os estudos técnicos e económico-financeiros.  

Por outro lado, a contratualização obrigatória excederá o âmbito dos actuais 

contratos programa, devendo conter o fundamento da necessidade do 

estabelecimento da relação contratual, a finalidade dessa relação, bem como a 

eficácia e a eficiência que se pretende atingir, concretizados num conjunto de 

indicadores ou de referenciais mínimos que permitam medir a realização dos 

objectivos sectoriais e dos investimentos de rendibilidade não demonstrada.  

No que concerne aos preços sociais deve ficar demonstrado que a remuneração do 

serviço prestado ou a venda do bem só é possível face ao desejável equilíbrio 

económico-financeiro da empresa, a um determinado valor mínimo de referência e 

que a diferença entre o preço social e o preço de referência encontrado constituirá a 

contrapartida do contrato a assumir como custo pelos entes autárquicos. A 
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clarificação de referenciais mínimos de suporte ou fundamento da contratualização 

entre os interessados tendencialmente evitará a concessão de subsídios cegos à 

exploração ou a investimentos. 

Toda esta matéria deverá ser alvo de um processo anual de prestação de 

contas.  

Neste âmbito, foram estipuladas na Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, as 

seguintes obrigações principais: 

i.Necessidade de contratualização prévia dos termos de prestação da actividade 

empresarial de interesse económico geral;  

ii.Necessidade de contratualização prévia dos termos de financiamento da 

margem de prestação da actividade empresarial de interesse económico geral;  

iii.Necessidade de desenvolvimento de sistemas de contabilidade analítica onde se 

identifique a margem de prestação da actividade empresarial de interesse 

económico geral;  

iv.Necessidade de quantificação preliminar das vantagens económicas atribuídas à 

empresa local por via da atribuição de direitos especiais ou exclusivos; 

v.Necessidade de prestações de contas anuais com a demonstração do 

desempenho gestionário da empresa local. 

Optou-se por estabelecer nos Estatutos da LEIRISPORT, E.M., os princípios de 

gestão que se consideraram mais relevantes. 

Assim, a gestão da LEIRISPORT, E.M. realizar-se-á por forma a assegurar a 

viabilidade económica da empresa e o seu equilíbrio financeiro, com respeito pelo 

disposto nestes estatutos, regras legais e princípios da boa gestão, visando a 

promoção do desenvolvimento local e regional.  

Sem prejuízo da compensação por serviços de interesse geral ou de promoção do 

desenvolvimento local – que é o seu fundamento e razão de existência -, na gestão 

da empresa, e de forma a garantir a sua viabilidade económico-financeira, ter-se-ão 

em conta, nomeadamente os seguintes objectivos: 

a. Adaptação da oferta à procura economicamente rentável, salvo quando sejam 

acordadas condições especiais com a Câmara Municipal de Leiria, especiais 

obrigações decorrentes de contratos-programa ou de gestão a celebrar. 

b. Prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da exploração; 

c. Obtenção de índices de produtividade compatíveis com padrões internacionais; 

d. Evolução da massa salarial adequada aos ganhos de produtividade e ao 

equilíbrio financeiro da empresa, 

e. Subordinação de novos investimentos a critérios de decisão empresarial, 

nomeadamente em termos de taxa de rendibilidade, período de recuperação de 

capital e grau de risco, excepto quando sejam acordados com a Câmara Municipal 

de Leiria outros critérios a aplicar; 
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f. Adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a financiar; 

g. Compatibilidade da estrutura financeira com a rendibilidade da exploração e 

com grau de risco da actividade; 

h. Adopção de uma gestão previsional por objectivos assente na 

descentralização e delegação de responsabilidade adaptada à dimensão da 

empresa. 

Por força de imperativos inerentes ao serviço de interesse geral e de 

promoção de desenvolvimento local e por expressa indicação da Câmara Municipal 

de Leiria, havendo lugar à prossecução de objectivos ou investimentos de natureza 

político-social de que resulte um afastamento dos princípios de equilibrada gestão 

empresarial, deverão ser acordadas, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, entre a LEIRISPORT, E.M. e a Câmara Municipal de 

Leiria, as contrapartidas destinadas a reequilibrar a situação económica que existiria 

se não houvesse lugar os referidos investimentos. 

Em conformidade, o Conselho de Administração celebrará com a Câmara 

Municipal de Leiria contratos-programa e de gestão sempre que esta pretenda que a 

LEIRISPORT, E.M., prossiga objectivos sectoriais, realize investimentos de 

rendibilidade não demonstrada ou adopte preços sociais. 

Nos contratos-programa e de gestão serão acordadas as condições a que as 

partes se obrigam para a realização dos objectivos programados. 

Os contratos-programa e de gestão integrarão o plano de actividades da 

empresa para o período a que respeitam. 

Dos contratos-programa e de gestão constará, obrigatoriamente, o montante 

das compensações que a empresa terá direito a receber como contrapartida das 

obrigações assumidas, tal como consta nos artigos 20.º e 23.º da Lei n.º 53-F/2006, 

de 29 de Dezembro. 

Por outro lado, e para efeitos de cumprimento do disposto nos artigos 26.º e 

seguintes da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, os planos plurianuais e anuais 

de actividades, de investimento e financeiros devem estabelecer a estratégia a 

seguir pela empresa, sendo reformulados sempre que as circunstâncias o 

justifiquem. 

Os planos de actividades, de investimento e financeiros deverão ser 

completados com os desdobramentos necessários para permitir a descentralização 

de responsabilidades e o adequado controlo de gestão e explicitar a forma como 

procuram concretizar os planos plurianuais, referindo, nomeadamente, os 

investimentos projectados e as respectivas fontes de financiamento.  

Finalmente, e em sede de reporte financeiro, a LEIRISPORT, E.M. deverá 

respeitar o disposto no artigo 27.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro. Além 

disso estabelecem-se no seu Estatuto que os instrumentos de prestação de contas 
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da empresa, a elaborar anualmente com referência a 31 de Dezembro, e a submeter 

à Câmara Municipal de Leiria até ao final do mês de Abril, são os seguintes, sem 

prejuízo de quaisquer outros exigidos pela mesma Câmara: 

a) Balanço; 

b) Demonstração de resultados; 

c) Anexo ao balanço a à demonstração dos resultados; 

d) Demonstração dos fluxos de caixa; 

e) Relação das participações no capital de sociedades e dos financiamentos 

concedidos a médio e longo prazo; 

f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investimentos; 

g) Relatório do Conselho de Administração e proposta de aplicação dos 

resultados; 

h) Parecer do fiscal único. 

O relatório do Conselho de Administração deve permitir uma compreensão clara da 

situação económica e financeira relativa ao exercício, analisar a evolução da gestão 

nos sectores da actividade da empresa, designadamente no que respeita a 

investimentos, custos e condições de mercado e apreciar o seu desenvolvimento. 

c) Estatuto do pessoal da LEIRISPORT, E.M. 

Finalmente, urge proceder à adaptação do estatuto do pessoal, conforme 

disposto nos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro. Assim, o 

estatuto do pessoal baseia-se no regime do contrato individual de trabalho, sendo a 

contratação colectiva regulada pela lei geral. 

Por sua vez, os funcionários da administração central, regional e local e de 

outras entidades públicas podem exercer funções na empresa nos termos do regime 

constante no artigo 46.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 

A tabela de remunerações do pessoal é fixada pelo Conselho de 

Administração. 

Para estímulo e distinção dos trabalhadores, o Conselho de Administração 

poderá atribuir prémios, nas condições que forem estabelecidos em regulamento da 

empresa. 

A participação dos trabalhadores na gestão da empresa tem uma função não 

vinculativa e exerce-se da seguinte forma: 

1. Recebimento de todas as informações necessárias ao exercício da sua 

actividade e direito à informação sobre as seguintes matérias e direitos: 

a) Instrumentos de gestão previsional e situação contabilística da empresa; 

b) Regulamentos internos; 

c) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos, mínimos de 

produtividade e grau de abstencionismo. 

2. Emissão de parecer sobre os seguintes actos: 
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a) Estabelecimento do plano anual de férias dos trabalhadores da empresa; 

b) Alteração dos horários de trabalho aplicáveis a todos ou a parte dos 

trabalhadores da empresa. 

3. Exercício do controlo de gestão através das seguintes medidas: 

a) Apresentar ao Conselho de Administração sugestões, recomendações e críticas 

tendentes à formação profissional dos trabalhadores e, em geral, à melhoria da 

qualidade de vida no trabalho e das condições de higiene e segurança; 

b) Defender, junto do Conselho de Administração, os legítimos interesses dos 

trabalhadores; 

c) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa. 

Nestes termos os estatutos passam a ter a seguinte redacção: 

ESTATUTOS DA EMPRESA MUNICIPAL «LEIRISPORT – DESPORTO, LAZER E 
TURISMO DE LEIRIA, E. M.» 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, OBJECTO E CAPITAL 

Artigo 1.º 
Denominação, natureza e duração 

1 – A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., abreviadamente 

designada por LEIRISPORT é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente 

públicos de âmbito municipal, que goza de personalidade jurídica e é dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial e independência orçamental. 

2 – A duração da LEIRISPORT é por tempo indeterminado. 

3 – A capacidade jurídica da LEIRISPORT abrange o universo dos direitos e 

obrigações necessários à prossecução do seu objecto social. 

Artigo 2.º 
Direito aplicável 

A LEIRISPORT rege-se pelos presentes Estatutos, pelo Regime Jurídico do Sector 

Empresarial Local, pelo Código das Sociedades Comerciais e pela demais 

legislação aplicável. 

Artigo 3.º 
Sede 

1 – A LEIRISPORT tem a sede no Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães 

Pessoa, freguesia de Leiria, no Concelho de Leiria. 

2 – Por deliberação da Assembleia-Geral, a LEIRISPORT pode proceder à 

deslocação da sua sede social para qualquer outro local dentro do mesmo concelho 

ou livremente criar, manter, transferir ou encerrar sucursais, delegações, agências 

ou qualquer outra forma de representação que entenda conveniente.  

Artigo 4.º 
Objecto Social 
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1 – A LEIRISPORT tem por objecto social a criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e organização de 

actividades nestas áreas.  

2 – A LEIRISPORT poderá também desenvolver actividades nas áreas da 

manutenção de espaços verdes, segurança, limpeza, manutenção de equipamentos 

e, a título acessório, o estudo e promoção de projectos imobiliários, comerciais e 

outros que se mostrem necessários para a sua viabilidade.  

3 – Para a concretização do disposto nos números anteriores, poderá ainda a 

LEIRISPORT proceder à realização de estudos e projectos de elaboração e 

execução de ordenamento das áreas, que lhe forem confiados pela Câmara 

Municipal de Leiria.  

CAPÍTULO II 
ÓRGÃOS SOCIAIS 

Artigo 5.º 
Órgãos Sociais 

1 – São órgãos da LEIRISPORT: 

a) A Assembleia-Geral; 

b) O Conselho de Administração; 

c) O Fiscal Único. 

2 – Compete à Assembleia-Geral nomear e exonerar os membros do Conselho de 

Administração e designar o Fiscal Único. 

3 – O mandato dos titulares dos órgãos sociais será coincidente com o dos titulares 

dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de exoneração e da continuação de 

funções até à sua efectiva substituição. 

SECÇÃO I 
Assembleia-Geral 

Artigo 6.º 
Assembleia-Geral 

1 – A Assembleia-Geral é constituída pelo único accionista, o Município de Leiria, 

que terá um representante a compor a mesma. 

2 – A Assembleia-Geral reúne-se na sede da LEIRISPORT ou noutro local 

expressamente indicado para o efeito na convocatória. 

3 – A Assembleia-Geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias. 

4 – Em sessão ordinária a Assembleia-Geral reúne: 

a) Até 15 de Outubro de cada ano, para apreciar e votar os Instrumentos de Gestão 

Previsional relativos ao ano seguinte; 

b) Até 31 de Março de cada ano, para apreciar e votar o Relatório do Conselho de 

Administração, as Contas do Exercício e a Proposta de Aplicação de Resultados, 

bem como o Parecer do Fiscal Único, referentes ao ano transacto. 
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5 – A Assembleia-Geral reúne extraordinariamente sempre que for convocada, nos 

termos legais ou mediante requerimento do Conselho de Administração, do Fiscal 

Único ou de qualquer dos representantes dos detentores do capital. 

6 – As sessões da Assembleia-Geral são convocadas com uma antecedência 

mínima de dez dias seguidos, através de convocatória expedida para a sede dos 

membros, com a respectiva ordem de trabalhos, data, hora e local. 

7 – Quando requerida a convocação da Assembleia-Geral em sessão extraordinária 

a mesma deve ser convocada no prazo máximo de dez dias seguidos, contados a 

partir da data da recepção do requerimento. 

8 – A Assembleia-Geral só reunirá com a presença de todos os seus membros. 

Artigo 7.º 
Competências da Assembleia-Geral 

1 – Compete à Assembleia-Geral: 

a) Eleger os titulares de Órgãos Sociais cuja designação não esteja 

estatutariamente atribuída a qualquer dos detentores do capital; 

b) Apreciar e votar, até 15 de Outubro de cada ano, os Instrumentos de Gestão 

Previsional relativos ao ano seguinte, nomeadamente os Planos de Actividades 

Anuais e Plurianuais, o Orçamento Anual, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Município e o Estado; 

c) Apreciar e votar, até 31 de Março de cada ano, o Relatório de Gestão, as Contas 

do Exercício, a Proposta de Aplicação de Resultados e o Parecer do Fiscal Único, 

referentes ao ano transacto; 

d) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Empresa; 

e) Deliberar sobre as propostas de alterações dos Estatutos e aumentos de capital; 

f) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos Órgãos Sociais, podendo 

para o efeito designar uma comissão de vencimentos; 

g) Deliberar adquirir, alienar ou onerar participações no capital de outras 

sociedades; 

h) Autorizar a aquisição e alienação de imóveis ou a realização de investimentos de 

valor superior a 20 % do capital social; 

i) Deliberar sobre qualquer assunto para que tenha sido convocada, podendo emitir 

os pareceres ou recomendações que considerar convenientes. 

2 – As deliberações serão tomadas por um número de votos que representem a 

maioria do capital. 

Artigo 8.º 
Mesa da Assembleia-Geral 

1 – A Assembleia-Geral é presidida pela Mesa. 

2 – A Mesa da Assembleia-Geral é composta por um Presidente e um Secretário. 

3 – O Presidente é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo Fiscal Único. 
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Artigo 9.º 
Funções da Mesa 

Compete à Mesa da Assembleia-Geral: 

a) Convocar e dirigir os trabalhos das reuniões; 

b) Organizar o processo eleitoral; 

c) Conferir posse aos titulares dos cargos dos Órgãos Sociais. 

Conselho de Administração 
Artigo 10.º 

Conselho de Administração 

1 – O Conselho de Administração é o órgão de gestão da LEIRISPORT.  

2 – O Conselho de Administração é constituído por três membros: um Presidente e 

dois Vogais. 

3 – Compete à Assembleia-Geral a nomeação e exoneração dos membros do 

Conselho de Administração. 

Artigo 11.º 
Mandato e exercício de funções 

1 – O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de quatro anos e 

será coincidente com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos 

de exoneração e da continuação de funções até à efectiva substituição. 

2 – Os membros dos órgãos sociais mantêm-se em funções até serem legalmente 

substituídos.  

3 – O exercício de funções dos membros dos órgãos sociais é acumulável com o 

exercício de outras funções profissionais, sem prejuízo das incompatibilidades 

previstas na lei. 

4 – Os membros dos órgãos sociais não carecem de prestar caução. 

Artigo 12.º 
Competências do Conselho de Administração 

1 – Compete ao Conselho de Administração: 

a) Gerir a LEIRISPORT, praticando todos os actos e operações relativos ao 

objecto social; 

b) Administrar o património da LEIRISPORT; 

c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis;  

d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da empresa e as normas 

do seu funcionamento interno, designadamente em matéria de pessoal e da 

sua remuneração;  

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes, incluindo os 

de substabelecer. 

2 – Compete ainda ao Conselho de Administração: 

a) Elaborar e aprovar os instrumentos de gestão previsional; 
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b) Elaborar anualmente o relatório de gestão e demonstração económico-

financeira, as contas de exercício e a proposta de aplicação de resultados; 

c) Promover a contratação de pessoal; 

d) Contrair empréstimos, angariar financiamentos e realizar outro tipo de 

operações, tendo em vista a realização do objecto social; 

e) Organizar e manter actualizado o cadastro de bens da empresa; 

f) Praticar os demais actos que lhe sejam cometidos pelos presentes estatutos, 

leis e regulamentos. 

3 – O Conselho de Administração poderá delegar em qualquer dos seus membros 

algumas das suas competências, definindo em acta os limites e as condições do seu 

exercício. 

4 – Poderá ser delegado conjuntamente em mais de um membro do conselho de 

administração determinadas áreas de actividade desta, e um membro do conselho 

de administração pode ser responsável por mais de uma área de actividade. 

Artigo 13.º 
Presidente do Conselho de Administração 

1 – Compete, em especial, ao presidente do conselho de administração: 

a) Coordenar as actividades de gestão e de administração da LEIRISPORT, 

tendo em vista a realização do seu objecto social; 

b) Representar a LEIRISPORT em juízo e fora dele, activa e passivamente, e 

em quaisquer actos ou contratos em que ela deva intervir; 

c) Convocar e presidir às reuniões do conselho de administração, dirigindo os 

trabalhos e providenciando pela execução plena das deliberações tomadas; 

d) Desempenhar as demais competências estabelecidas na lei e nestes 

estatutos. 

2 – Nas suas faltas e impedimentos, o presidente será substituído pelo membro do 

conselho de administração por si designado ou, na falta de designação, pelo 

membro do conselho de administração mais idoso.  

Artigo 14.º 
Reuniões, deliberações e actas 

1 – O conselho de administração deliberará sobre a periodicidade das reuniões 

ordinárias e reunirá extraordinariamente sempre que o respectivo presidente o 

convoque, por sua iniciativa ou por requerimento da maioria dos seus membros ou 

do fiscal único. 

2 – As reuniões terão lugar na sede social, ou noutro local. 

3 – O conselho de administração não pode deliberar sem a presença de todos os 

seus membros. 
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4 – Os membros do conselho de administração poderão fazer-se representar nas 

reuniões por outro membro do conselho, designado por simples carta dirigida ao 

presidente do conselho de administração. 

5 – Os membros do conselho de administração que não possam estar presentes na 

reunião poderão, em caso de deliberações consideradas urgentes pelo respectivo 

presidente, expressar o seu voto por carta dirigida ao presidente.  

6 – As deliberações são tomadas por maioria simples de votos dos membros 

presentes ou representados. 

7 – O presidente ou quem o substituir terá voto de qualidade. 

8 – As reuniões do conselho de administração poderão ser realizadas por 

videoconferência, desde que esta assegure aos membros do conselho de 

administração um pleno conhecimento dos assuntos em questão e um ambiente 

deliberativo em tudo similar ao obtido através de presença física. 

9 – As deliberações do conselho de administração constarão sempre de acta 

assinada pelos membros do conselho de administração presentes na reunião, que 

consignará os votos de vencido.  

Artigo 15.º 
Forma de Obrigar 

1 – A LEIRISPORT obriga-se: 

a) Pela assinatura conjunta de dois membros do Conselho de Administração, 

sendo um deles o presidente ou o membro que o substitua; 

b) Pela assinatura conjunta do presidente do conselho de administração ou o 

membro que o substitua e de um procurador da LEIRISPORT; 

c) Pela assinatura de um administrador dentro das competências que lhe foram 

delegadas pelo conselho de administração; 

d) Apenas pela assinatura de um mandatário, a quem tenham sido conferidos 

poderes pelo conselho de administração com o sentido expresso do voto e 

por escrito. 

2 – É necessária apenas a assinatura de um administrador ou de um procurador 

com poderes para a prática de actos de mero expediente.  

SECÇÃO III 
Fiscal Único 
Artigo 16.º 

Composição e competência 

1 – A fiscalização da LEIRISPORT é exercida por um revisor ou por uma sociedade 

de revisores oficiais de contas que procederá à revisão legal, a quem compete, 

designadamente: 

a) Fiscalizar a acção do conselho de administração; 
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b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que 

lhes servem de suporte; 

c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem com os factos 

que considere reveladores de graves dificuldades na prossecução do objecto 

da empresa; 

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da LEIRISPORT, ou por ela 

recebidos em garantia, depósito ou outro título; 

e) Remeter semestralmente a todos os accionistas informação sobre a situação 

económica e financeira da empresa; 

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a LEIRISPORT, a 

solicitação do conselho de administração; 

g) Emitir parecer sobre o relatório do conselho de administração e contas do 

exercício; 

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias a receber 

pela empresa; 

i) Emitir a certificação legal das contas; 

j) Exercer as demais funções estabelecidas por lei, pelos presentes estatutos e 

pelos regulamentos da LEIRISPORT. 

2- O mandato do Fiscal Único tem a duração de quatro anos e será coincidente com 

o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de exoneração e da 

continuação de funções até à efectiva substituição. 

Secção IV 
Responsabilidade civil e penal 

Artigo 17.º 
Responsabilidade civil e penal 

1 – A LEIRISPORT responde civilmente perante terceiros pelos actos e omissões 

dos seus administradores nos mesmos termos em que os comitentes respondem 

pelos actos ou omissões dos comissários, de acordo com a lei geral. 

2 – Os titulares dos órgãos da empresa respondem civilmente perante estes pelos 

prejuízos causados pelo incumprimento dos seus deveres legais ou estatutários. 

3 – O disposto nos números anteriores não prejudica a responsabilidade penal dos 

titulares dos órgãos da empresa.  

CAPÍTULO III 
PRINCÍPIOS DE GESTÃO 

Artigo 18.º 
Princípios de gestão 

1 – A gestão da LEIRISPORT realizar-se-á por forma a assegurar a viabilidade 

económica da empresa e o seu equilíbrio financeiro, com respeito pelo disposto 
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nestes estatutos, regras legais e princípios da boa gestão, visando a promoção do 

desenvolvimento local e regional. 

2 – Sem prejuízo da compensação por serviços de interesse geral ou de promoção 

do desenvolvimento local, na gestão da empresa ter-se-ão em conta, 

nomeadamente os seguintes objectivos: 

a) Adaptação da oferta à procura economicamente rentável, salvo quando 

sejam acordadas condições especiais com a Câmara Municipal, decorrentes 

de contratos-programa ou de gestão a celebrar. 

b) Prática de tarifas e preços que permitam o equilíbrio da exploração; 

c) Obtenção de índices de produtividade compatíveis com padrões 

internacionais; 

d) Evolução da massa salarial adequada aos ganhos de produtividade e ao 

equilíbrio financeiro da empresa, 

e) Subordinação de novos investimentos a critérios de decisão empresarial, 

nomeadamente em termos de taxa de rendibilidade, período de recuperação 

de capital e grau de risco, excepto quando seja acordado com o Município 

outros critérios a aplicar; 

f) Adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a financiar; 

g) Compatibilidade da estrutura financeira com a rendibilidade da exploração e 

com grau de risco da actividade; 

h) Adopção de uma gestão previsional por objectivos assente na 

descentralização e delegação de responsabilidade adaptada à dimensão da 

empresa. 

3 – Por força de imperativos inerentes ao serviço de interesse geral e por expressa 

indicação do município, havendo lugar à prossecução de objectivos ou 

investimentos de natureza político-social de que resulte um afastamento dos 

princípios de equilibrada gestão empresarial, deverão ser acordadas, entre a 

LEIRISPORT e a Câmara Municipal de Leiria, as contrapartidas destinadas a 

reequilibrar a situação económica que existiria se não houvesse lugar os referidos 

investimentos. 

Artigo 19.º 
Planos de actividade, de investimento e financeiros 

1 – Os planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e financeiros 

devem estabelecer o rumo a seguir pela empresa, baseando-se nas orientações 

estratégicas emitidas pelo Município de Leiria, sendo reformulados sempre que as 

circunstâncias o justifiquem. 

2 – Os planos de actividades, de investimento e financeiros deverão ser 

completados com os desdobramentos necessários para permitir a descentralização 

de responsabilidades e o adequado controlo de gestão. 
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3 – Os instrumentos previsionais deverão explicitar a forma como procuram 

concretizar os planos plurianuais, referindo, nomeadamente, os investimentos 

projectados e as respectivas fontes de financiamento. 

4 – Os planos de actividades e demais instrumentos de gestão previsional deverão 

ser remetidos à Câmara Municipal de Leiria para aprovação até 15 de Outubro do 

ano anterior àquele a que respeitem, podendo, a referida Câmara Municipal, 

solicitar, no prazo de 15 dias, todos os esclarecimentos que julgue necessários. 

CAPÍTULO IV 
REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO 

Artigo 20.º 
Património 

Constitui património da LEIRISPORT o universo de bens, direitos e obrigações que 

lhe forem conferidos nos termos destes estatutos, os que lhe venham a ser 

atribuídos a qualquer título e os que adquirir no exercício da sua actividade.  

Artigo 21.º 
Capital Social 

1 – O capital social da LEIRISPORT, detido na sua totalidade pelo município de 

Leiria, é de €1.050.000. 

2 – O capital social é representado por 1050 acções nominativas, com o valor 

nominal de €1000 cada uma. 

3 – As acções serão representadas por títulos com o valor nominal de €1, €5, €10, 

€100, €1000, €10.000.  

4 – O capital da empresa pode ser alterado através de dotações e outras entradas 

do município de Leiria, bem como mediante incorporação de reservas. 

Artigo 22.º 
Receitas 

Constituem receitas da LEIRISPORT: 

a) As receitas provenientes da sua actividade; 

b) O rendimento de bens próprios; 

c) As comparticipações, dotações, subsídios, doações, heranças e legados que 

lhe sejam atribuídos ou deixados por qualquer pessoa individual ou colectiva, 

pública ou privada; 

d) O produto da alienação de bens próprios e das mais valias derivadas pela 

valorização do seu património; 

e) O produto da contratação de empréstimos a curto, médio e longo prazos, 

bem como da emissão de obrigações; 

f)    Quaisquer outras que por lei ou contrato lhe venham a ser atribuídas.  

Artigo 23.º 
Reservas 
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1 – A dotação anual para reforço da reserva legal não pode ser inferior a 10% do 

resultado líquido do exercício deduzido da quantia necessária à cobertura de 

prejuízos transitados. 

2 – A reserva legal só pode ser utilizada para incorporação no capital ou para 

cobertura de prejuízos transitados. 

3 – O conselho de administração poderá propor à Assembleia Geral a constituição 

de outras reservas e fundos.  

Artigo 24.º 
Amortizações, reintegrações e avaliações 

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do activo imobilizado, bem 

como a constituição de provisões, serão efectivadas pelo conselho de administração 

da LEIRISPORT.  

Artigo 25.º 
Contratos-programa e de gestão 

1 – O Conselho de Administração celebrará com a Câmara Municipal de Leiria 

contratos-programa e de gestão, que financiarão as áreas de intervenção 

diferenciadas. 

2 – Nos contratos-programa e de gestão serão acordadas as condições a que as 

partes se obrigam para a realização dos objectivos programados. 

3 – Os contratos-programa e de gestão integrarão o plano de actividades da 

empresa para o período a que respeitam. 

4 – Dos contratos-programa e de gestão constará, obrigatoriamente, o montante das 

compensações que a empresa terá direito a receber como contrapartida das 

obrigações assumidas. 

Artigo 26.º 
Contabilidade 

1 – A contabilidade da empresa respeitará o Plano Oficial de Contabilidade, 

responderá às necessidades de gestão empresarial e deverá permitir um controlo 

orçamental permanente. 

2 – A LEIRISPORT deverá adoptar acessoriamente para apuramento do resultado 

imputável a cada área de intervenção uma contabilidade por centros de custo. 

Artigo 27.º 
Empréstimos 

1 – A LEIRISPORT pode contrair empréstimos a curto, médio e longo prazo, bem 

como emitir obrigações. 

2 –A LEIRISPORT pode contrair empréstimos a curto e médio prazo para 

antecipação de receitas, aquisição de material e equipamento ou fundo de maneio 

de tesouraria. 
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CAPÍTULO V 
RECURSOS HUMANOS 

Artigo 28.º 
Estatuto do pessoal 

1 – O estatuto do pessoal baseia-se no regime do contrato individual de trabalho, 

sendo a contratação colectiva regulada pela lei geral. 

2 – Sem prejuízo do que se dispõe nos números seguintes, o pessoal da empresa 

está sujeito ao regime da segurança social. 

3 – Os funcionários da administração central, regional e local e de outras entidades 

públicas podem exercer funções na empresa nos termos do regime constante no 

artigo 46.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro. 

Artigo 29.º 
Forma de participação dos trabalhadores na gestão da empresa 

A participação dos trabalhadores na gestão da empresa tem uma função não 

vinculativa e exerce-se da seguinte forma: 

1 - Recebimento de todas as informações necessárias ao exercício da sua 

actividade e direito à informação sobre as seguintes matérias e direitos: 

a) Instrumentos de gestão previsional e situação contabilística da empresa; 

b) Regulamentos internos; 

c) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos, mínimos de 

produtividade e grau de abstencionismo. 

2 - Emissão de parecer sobre os seguintes actos: 

a) Estabelecimento do plano anual de férias dos trabalhadores da empresa; 

b) Alteração dos horários de trabalho aplicáveis a todos ou a parte dos 

trabalhadores da empresa. 

3 - Exercício do controlo de gestão através das seguintes medidas: 

a) Apresentar ao Conselho de Administração sugestões, recomendações e 

críticas tendentes à formação profissional dos trabalhadores e, em geral, à 

melhoria da qualidade de vida no trabalho e das condições de higiene e 

segurança; 

b) Defender, junto do Conselho de Administração, os legítimos interesses dos 

trabalhadores; 

c) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da empresa. 

CAPÍTULO VI 
Disposições diversas 

Artigo 30.º 
Tribunais competentes 
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1 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, compete aos tribunais judiciais o 

julgamento de todos os litígios em que seja parte a LEIRISPORT. 

2 – É da competência dos tribunais administrativos o julgamento do contencioso de 

anulação dos actos praticados pelos órgãos da LEIRISPORT, quando actuam no 

âmbito do direito público, bem como o julgamento das acções emergentes dos 

contratos administrativos que celebrem e das que se refiram à responsabilidade civil 

que a sua gestão pública provoque.» 

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

44.º e do artigo 48.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, e da alínea l) do n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os 

votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda 

Caleira, Eng.º Carlos Martins e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista 

aprovar a transformação da empresa «Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de 

Leiria, EM» numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos de âmbito 

municipal e aprovar os respectivos estatutos de forma a adequá-los ao novo regime 

jurídico do sector empresarial local em vigor e submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
11.3. Contrato-Programa e de Gestão entre o Município de Leiria e a Leirisport, 
EM 
DLB N.º 0265/08 | Pela Senhora Vereadora do Pelouro do Desporto, Eng.ª Isabel 

Gonçalves, foi presente o Contrato-Programa e de Gestão entre o Município de 

Leiria e a Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM, que abaixo se 

transcreve: 

 
“CONTRATO PROGRAMA E DE GESTÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA 

E A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 
ENTRE, DE UMA PARTE, 

O Município de Leiria, pessoa colectiva n.º 505 181 266, com sede no Largo da 

República em Leiria, representado neste acto pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, adiante designado por 

Município, Câmara ou 1.º Outorgante. 

E, DE OUTRA PARTE, 

A LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., pessoa colectiva n.º 

505 183 692, com sede no Estádio Magalhães Pessoa, sito Leiria, representada 

neste acto pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. José Manuel Seabra 

Benzinho da Silva, e pelos Administradores Dr. João Paulo Baixinho Empadinhas e 
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Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos adiante designado por 

LEIRISPORT ou 2.ª Outorgante. 

E considerando que: 

a) Em 10 de Abril de 2001, o MUNICÍPIO DE LEIRIA constituiu a 

LEIRISPORT, tendo por objectivo a melhoria do nível de vida das 

populações. 

b) A LEIRISPORT tem por objecto social a criação, construção, gestão e 

exploração de equipamentos desportivos, de lazer e turismo e 

organização de actividades nestas áreas, podendo também desenvolver 

actividades nas áreas da manutenção de espaços verdes, segurança, 

limpeza, manutenção de equipamentos e, a título acessório, o estudo e 

promoção de projectos imobiliários, comerciais e outros que se mostrem 

necessários para a sua viabilidade, desde que norteados por objectivos 

de interesse público. 

c) No âmbito das suas atribuições, a LEIRISPORT deve propor, 

acompanhar e executar as políticas públicas definidas pela Câmara 

Municipal de Leiria, promovendo o crescimento económico local e 

regional e o reforço da coesão económica e social local e regional. 

d) Efectivamente, e nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, deve assegurar a universalidade e continuidade dos serviços 

prestados, a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, a 

coesão económica e social local e a protecção dos utentes, sem prejuízo 

da eficiência económica e do respeito dos princípios da não 

discriminação e da transparência.  

e) Nessa conformidade, e conforme as atribuições que lhe foram cometidas 

nos respectivos estatutos, compete à LEIRISPORT, enquanto empresa 

encarregue de prestar serviços de interesse geral, promover o acesso da 

generalidade dos cidadãos a bens e serviços essenciais, assegurar o 

cumprimento das exigências de prestação de serviços de carácter 

universal, garantir o fornecimento de serviços ou a gestão de actividades 

que exijam avultados investimentos na criação ou no desenvolvimento de 

infra-estruturas de desporto e lazer e zelar pela eficácia da gestão de 

equipamentos desportivos, devendo tais obrigações ser claramente 

definidas, transparentes, não discriminatórias e susceptíveis de controlo.  

f) Por outro lado, e nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, e enquanto empresa encarregada da promoção do 

desenvolvimento económico local do Município de Leiria, a LEIRISPORT 

deve assegurar a promoção do crescimento económico local e regional, 

a eliminação de assimetrias e o reforço da coesão económica e social 
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local ou regional, sem prejuízo da eficiência económica e do respeito dos 

princípios da não discriminação e da transparência, competindo-lhe, 

designadamente, a promoção, manutenção e conservação de infra-

estruturas urbanísticas e a construção e gestão de equipamentos 

recreativos e turísticos e a promoção e animação do Município de Leiria.  

g) Neste âmbito, e nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, é 

celebrado entre o Município de Leiria e a LEIRISPORT um contrato 

programa e de gestão que define pormenorizadamente o fundamento da 

necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade da 

mesma relação, a eficácia e a eficiência que se pretende atingir com a 

mesma, definindo métodos referenciais que permitam medir a realização 

dos objectivos sectoriais.  

h) Em contrapartida das obrigações assumidas pela LEIRISPORT, é 

determinada neste contrato a transferência dos montantes previstos para 

o desenvolvimento das mesmas, em estrito cumprimento das regras de 

consolidação orçamental previstas nos artigos 31.º e seguintes da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro. 

i) Assim, a alteração dos hábitos das populações, com reflexos 

assinaláveis no seu estilo de vida, valorizando o lazer, a estética e o 

contacto com a natureza condicionou nos últimos anos a necessidade de 

estruturar as zonas urbanas com espaços verdes, equipamentos lúdicos 

e desportivos. Tal cria junto das autarquias um crescente esforço de 

manutenção dos ditos equipamentos. 

j) Por outro lado, é relevante o contributo que estes equipamentos, uma 

vez qualificados e na posse de todos os seus atributos, proporcionam em 

termos de melhoria da qualidade de vida dos residentes no concelho. 

k) Assim, na sequência de deliberação camarária n.º 2428/01, tomada em 

reunião de 3 de Outubro, a Câmara Municipal de Leiria cedeu, através do 

protocolo celebrado a 3 de Outubro de 2001, os direitos de gestão e 

exploração do Estádio Municipal de Leiria, tendo ainda transmitido o 

direito de superfície sobre o mesmo através de certidão emitida em 

05/11/2002. 

l) No âmbito da cláusula Quinta (Apoio Financeiro) do protocolo, compete 

ao Município de Leiria prestar apoio financeiro à LEIRISPORT para a 

prossecução do programa de desenvolvimento desportivo do Município, 

podendo o apoio financeiro atribuído abranger, nos termos da lei, a 

cobertura de obrigações contraídas pela LEIRISPORT no exercício da 

gestão e exploração do Estádio.  
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m) Determina ainda o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, relativo ao 

equilíbrio de contas, que, no caso de o resultado de exploração anual 

operacional acrescido dos encargos financeiros se apresentar negativo, é 

obrigatória uma transferência por parte do Município para a 

LEIRISPORT, com vista a equilibrar os resultados de exploração 

operacional do exercício em causa. 

n) A 17 de Novembro de 2004 foi celebrado entre o Banco BPI, SA, a Caixa 

Geral de Depósitos, SA e a LEIRISPORT um Contrato de Abertura de 

Crédito de Curto Prazo, no montante global de até €20.000.000,00, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada Banco, com o 

objectivo de fazer face à compleição dos pagamentos relativos às obras 

de remodelação do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa.  

o) Este contrato foi sucessivamente prorrogado, prolongando-se o prazo do 

crédito até 17/08/2008. 

p) Importa agora regularizar definitivamente a relação contratual de 

financiamento, num âmbito de um contrato programa e de gestão de 

âmbito plurianual, consolidando-se o financiamento de curto prazo num 

financiamento estrutural de longo prazo, mediante a contracção de um 

novo empréstimo e reembolso do anterior. 

q) Tal reestruturação é fundamental num ambiente de incerteza financeira e 

justifica-se uma vez que a LEIRISPORT atingiu um grau de auto-

sustentabilidade ao nível operacional, o que permite a realização de uma 

programação financeira de longo-prazo sólida e sustentável. 

r) Tendo em consideração o esforço financeiro anual da LEIRISPORT 

associado ao valor das obrigações financeiras inerentes ao 

financiamento do Estádio Municipal de Leiria e o disposto no n.º 2 do 

artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 18 de Agosto, é celebrado o 

Contrato-Programa e de Gestão, a seguir transcrito, com a LEIRISPORT 

– Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, E.M., com vista ao pagamento 

das amortizações de capital e dos custos financeiros, imposto do selo e 

demais encargos associados ao financiamento das obras do Estádio 

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa, a contrair, nos termos do 

considerando p) junto do Banco BPI e da Caixa Geral de Depósitos. 

s) Por outro lado, a Pista de Atletismo do Estádio Municipal de Leiria é um 

equipamento de excelência, sendo considerada a melhor pista do País 

pela Federação Portuguesa de Atletismos e tendo já obtido o 

reconhecimento da Associação Europeia de Atletismo (EAA) que a 

escolheu para acolher a Taça da Europa de Atletismo de 2005 e 

novamente a edição de 2008. 
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t) A Associação Distrital de Atletismo de Leiria é uma das maiores a nível 

nacional, tanto no que respeita ao número de atletas como de 

treinadores e provas realizadas. 

u) Os dois principais clubes da cidade de Leiria, a Juventude Vidigalense e 

a Associação C.D.R. do Bairro dos Anjos, são entidades residentes no 

Estádio Municipal de Leiria e aí decorre a maior parte do seu trabalho de 

preparação e formação de atletas, com elevado mérito e reconhecimento 

local, nacional e internacional. 

v) A LEIRISPORT é responsável pela exploração e gestão do Estádio 

Municipal de Leiria, o que inclui a gestão e manutenção da Pista de 

Atletismo, de todo o equipamento técnico de apoio aos treinos e 

competições e dos balneários e ginásios afectos a esta utilização.  

w) Importa agora definir os termos da comparticipação municipal pelo 

exercício dessa função de interesse geral. 

Pelo exposto, é celebrado, nos termos dos artigos 20.º e 23.º da Lei n.º 53-

F/2006, de 29 de Dezembro, e reciprocamente aceite o presente Contrato Programa 

e de Gestão relativo (1) à compensação devida pela exploração do Estádio 

Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa pela LEIRISPORT; (2) à compensação 

devida à LEIRISPORT pela utilização do Estádio Municipal de Leiria para a prática 

de Atletismo no âmbito de um serviço de interesse geral, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes: 
I 

ÂMBITO 
Cláusula 1.ª 

(Objecto e delegação de competências) 
1.  Constitui objecto do presente contrato a concretização do processo de 

cooperação humana, financeira e logística entre as partes contratantes para a 

realização das seguintes acções: 

a) A colocação do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa à 

disposição da população do concelho de Leiria e o desenvolvimento de 

actividades que fomentem a prática do desporto pela população e a 

realização de eventos de natureza desportiva, recreativa e cultural; 

b) A utilização do Estádio Municipal de Leiria para a prática de Atletismo no 

âmbito de um serviço de interesse geral; 
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2. No cumprimento do presente contrato, e nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 

53-F/2006, de 29 de Dezembro, são delegados à LEIRISPORT os poderes 

para o desenvolvimento das acções contratadas, adquirindo esta empresa os 

direitos e assumindo as obrigações decorrentes dos actos e contratos que 

celebra. 

II 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações da LEIRISPORT) 

A LEIRISPORT obriga-se, no âmbito do presente Contrato, a:   

a) Assegurar a boa gestão e manutenção das instalações que integram o 

Estádio; 

b) Manter as instalações acessíveis ao público em geral, em especial aos 

munícipes de Leiria, e a plena utilização da Pista de Atletismo por aquele, de 

acordo com o Regulamento de Cedência e Utilização do Estádio Municipal 

de Leiria, aprovado em reunião de Câmara de 16 de Junho de 2006; 

c) Fomentar a prática e o desenvolvimento da actividade desportiva no 

Município de Leiria; 

d) Realizar as obras de conservação e manutenção ordinária e extraordinária 

do Estádio; 

e) Elaborar os relatórios de informação exigidos por lei e pelos estatutos e 

fornecer cópia destes documentos ao Município na medida em que estejam 

legalmente obrigados a fornecer esta informação, na data em que estejam 

preparados, incluindo: 

i.Projectos dos planos de actividades anuais e plurianuais; 

ii.Projectos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações 

financeiras com o Município; 

iii.Projectos de planos de investimento anuais e plurianuais e respectivas 

fontes de financiamento; 

iv.Documentos de prestação anual de contas, acompanhados dos 

relatórios do órgão de fiscalização; 

v.Relatórios trimestrais de execução orçamental; 

vi.Quaisquer outras informações e documentos solicitados para o 

acompanhamento da situação da LEIRISPORT e da sua actividade, 

com vista, nomeadamente, a assegurar a boa gestão dos fundos 

públicos e a evolução da sua situação económico-financeira. 

f)  Adoptar procedimentos de controlo interno adequados a garantir a 

fiabilidade das contas e demais informação financeira, bem como a 

articulação com as entidades responsáveis pelo controlo financeiro; 
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g) Adoptar uma contabilidade analítica e de centro de custos, tendo em 

vista a determinação do resultado de exploração das diversas 

actividades que desenvolva; 

h) Promover uma adequada e equilibrada rentabilização económica das 

várias valências do Estádio; 

i)  Proceder à reestruturação e consolidação do empréstimo bancário de 

curto prazo contraído pela LEIRISPORT, associado ao financiamento do 

investimento para a remodelação do Estádio Municipal de Leiria, no 

âmbito do EURO 2004; 

j) Amortizar o capital e o pagamento dos juros, imposto do selo e demais 

encargos financeiros devidos nos termos do contrato de empréstimo de 

longo prazo a contrair para efeitos do estabelecido na alínea i) anterior 

(daqui em diante designado por Financiamento de Longo Prazo). 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Município de Leiria) 

1. O Município obriga-se, perante a LEIRISPORT, a: 

a) Prestar à LEIRISPORT toda a colaboração necessária, útil ou 

conveniente à boa execução das actividades decorrentes do presente 

Contrato; 

b) Praticar todos os actos necessários para assegurar a definição e 

concretização, de forma inequívoca e razoável, das orientações 

estratégicas e das metas e objectivos económicos e sociais relativos ao 

exercício social seguinte, na última (ou única, se for o caso) assembleia-

geral ordinária da LEIRISPORT de cada exercício, prevista nos termos 

estatutários; 

c) Aprovar os investimentos de grande manutenção do Estádio Municipal de 

Leiria, de acordo com o orçamento anual da LEIRISPORT. 

d) Realizar as transferências financeiras necessárias para assegurar o 

equilíbrio da exploração da LEIRISPORT: 

(i) Pela colocação do Estádio Municipal de Leiria à disposição da 

população do concelho de Leiria e ao desenvolvimento de 

actividades que fomentem o crescimento local e regional; 

(ii) Pela disponibilização da Pista de Atletismo para a prática de 

atletismo no âmbito de um serviço de interesse geral; 

(iii) Pela realização dos investimentos de grande manutenção do 

Estádio Municipal de Leiria. 
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2. Quaisquer mais-valias que decorram do processo de conclusão de edificação do 

Topo Norte serão partilhadas com a LEIRISPORT.  

3. Caso decorram menos-valias ou custos adicionais para a LEIRISPORT 

decorrentes do processo referido no número anterior deverá esta entidade ser 

ressarcida por montante idêntico.   

III 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Cláusula 4.ª 
(Duração) 

1. Sem prejuízo da eventual revisão por acordo entre ambas as partes 

contratantes, o período de vigência deste contrato decorre: 

a) Relativamente à colocação do Estádio Municipal de Leiria – Dr. 

Magalhães Pessoa, à disposição da população do concelho de Leiria e o 

desenvolvimento de actividades que fomentem o crescimento local e 

regional, desde a data da sua assinatura até ao termo do exercício de 

vigência do direito de superfície. 

b) Relativamente à utilização do Estádio Municipal de Leiria para a prática 

de Atletismo no âmbito de um serviço de interesse geral, desde a data da 

sua assinatura até ao final de cada ano, sendo renovado 

automaticamente, salvo indicação expressa das partes em sentido 

contrário. 

2. O período de vigência deste contrato relativamente ao referido na alínea a) do 

número anterior nunca poderá ser inferior a 25 anos. 

IV 
REGIME FINANCEIRO 

Cláusula 5.ª 
(Comparticipações Financeiras) 

1. Pela utilização do Estádio Municipal de Leiria para a prática de Atletismo no 

âmbito de um serviço de interesse geral, a Câmara compromete-se a atribuir 

compensações financeiras à LEIRISPORT,  

2. Em 2008, o valor da compensação mencionada no número anterior terá um 

máximo de €188.526,00 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e vinte seis 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, conforme Contrato-programa 

aprovado em reunião de Câmara de 7/02/2008. 
3. O valor da comparticipação financeira mencionada no número anterior será 

revisto anualmente, em função da evolução dos preços de mercado, e será 

pago por duodécimos, através da apresentação de notas de débito mensais. 
4. Pela colocação do Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa à 

disposição da população do concelho de Leiria e para o desenvolvimento de 
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actividades que fomentem o crescimento local e regional, o Município 

compromete-se a pagar uma comparticipação anual, no valor 

correspondente aos montantes devidos a título de amortização de capital, 

pagamento dos juros, imposto do selo e demais encargos relativos ao 

Financiamento de Longo Prazo, a pagar em prestações semestrais, com 

vencimento em Março e Setembro de cada ano, até ao montante máximo de 

2.000.000,00 Euros, mediante crédito da conta da LEIRISPORT junto do 

Banco BPI, S.A, montante que não integra o âmbito de sujeição do IVA, nos 

termos dos n.ºs 5 e 6 do artigo 16.º e do artigo 23.º do CIVA. 

5. Para o ano em curso, o valor da comparticipação financeira a que se refere o 

n.º 4 da presente Cláusula é, no máximo, de 1.100.000,00 Euros (um milhão e 

cem mil euros), obrigando-se a LEIRISPORT a comunicar ao Município o valor 

exacto da referida comparticipação, até 3 (três) dias após a assinatura do 

contrato de Financiamento de Longo Prazo a contrair pela LEIRISPORT nos 

termos do considerando P) e da alínea i) da Cláusula 2.ª do presente Contrato 

Programa e de Gestão. 

6. De acordo com o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 

relativo ao equilíbrio de contas, no caso de o resultado de exploração anual 

operacional acrescido dos encargos financeiros se apresentar negativo, é 

obrigatória uma transferência por parte do Município para a LEIRISPORT, com 

vista a equilibrar os resultados de exploração operacional do exercício em 

causa. 

7. Para que as transferências financeiras referidas no n.º 4 e 6 possam ter 

cabimento no orçamento do Município, a LEIRISPORT dever-lhe-á comunicar, 

por escrito, até 15 de Novembro de cada ano, o valor do serviço da dívida para 

o exercício seguinte, bem como a sua estimativa do resultado de exploração 

operacional (correspondente ao cash flow operacional), tendo por base as 

contas reportadas ao final do terceiro trimestre desse ano, para que seja 

calculado o valor total das transferências financeiras a realizar pelo Município 

no exercício seguinte. 

8. No caso de o montante das comparticipações financeiras previstas no plano e 

orçamento não ser suficiente para a cobertura do prejuízo anual operacional 

da LEIRISPORT, deverá proceder-se a um ajustamento decorrente da 

aplicação do mecanismo previsto no n.º 4 do artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, 

onde se determina que deve ser incluída uma verba suplementar no 

orçamento do exercício subsequente, efectuando-se a transferência no mês 

seguinte à data de encerramento das contas. 

Cláusula 6.ª 
(Equilíbrio Económico e Financeiro) 
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1.  Sem prejuízo do estabelecido na Cláusula 5.ª, a LEIRISPORT terá, ainda, direito 

à reposição do equilíbrio económico e financeiro do presente Contrato-programa 

e de Gestão, sempre que se verifique algum dos seguintes eventos: 

a) Ocorrência de um evento de força maior; 

b) Alteração imposta pelo Município relativamente às condições de 

desenvolvimento das actividades previstas neste Contrato Programa e de 

Gestão que tenham um impacto no equilíbrio económico-financeiro do 

contrato; 

c) Alteração relevante das condições do mercado financeiro; 

d) Ocorrência de custos relevantes que tenham um impacto no equilíbrio 

económico-financeiro do contrato; 

e) Redução para menos de 1,00x do rácio de equilíbrio, definido e calculado 

de acordo com o disposto no anexo 1 ao presente contrato.  

2.  Com excepção do disposto na alínea e) do n.º 1 da presente Cláusula, sempre 

que se verifique um evento que, nos termos nos termos das demais alíneas do 

referido n.º 1, dê lugar à reposição do equilíbrio económico e financeiro, a 

LEIRISPORT notificará, por escrito, o Município de Leiria para que se iniciem 

negociações, devendo, para o efeito, identificar e demonstrar a ocorrência do 

evento em causa. 

3.  Sem prejuízo do estabelecido no n.º 4 da presente Cláusula, a reposição do 

equilíbrio económico e financeiro do Contrato-programa e de Gestão será feita 

nos termos acordados entre as partes. 

4.  A reposição do equilíbrio económico e financeiro do Contrato Programa e de 

Gestão em resultado da ocorrência de um evento de força maior ou da redução 

do rácio de equilíbrio será feita mediante a atribuição de uma compensação 

financeira directa à LEIRISPORT, pelo montante necessário para: 

a) Cobrir os prejuízos incorridos pelo evento de força maior, salvo na medida 

em que tais prejuízos sejam ressarcidos nos termos de apólice de seguro 

contratada pela LEIRISPORT que cubra o risco em causa; e/ou 

b) Repor o rácio de equilíbrio em valor não inferior a 1,00x. 

5.  A LEIRISPORT deverá comunicar, anualmente, ao Município, conjuntamente 

com a notificação referida no n.º 7 da Cláusula 5.ª, o valor do rácio de equilíbrio 

referente ao ano seguinte, tendo por base as contas reportadas ao final do 

terceiro trimestre do ano em curso, bem como a estimativa do valor da 

compensação a receber para reposição daquele rácio, caso a estimativa do 

mesmo se venha a revelar inferior a 1,00x. 
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6.  O valor da compensação financeira que venha a ser apurado nos termos do n.º 

5 anterior será pago em prestações semestrais, com vencimento em Março e 

Setembro do ano a que diz respeito. 

7.  Com a aprovação das contas do ano a que se reporta a compensação paga pelo 

Município nos termos dos n.ºs 5 e 6 da presente Cláusula, a LEIRISPORT 

obriga-se comunicar ao Município o valor do rácio de equilíbrio efectivamente 

verificado naquele ano.  

8.  Caso o valor do rácio de equilíbrio efectivamente verificado num determinado 

ano seja superior ou inferior a 1,00x, o Município compensará com o montante 

da comparticipação financeira a pagar nesse mesmo ano, para efeitos da 

reposição do rácio de equilíbrio.   

V 
ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLO DO CONTRATO 

Cláusula 7.ª 
(Fiscalização da execução e Definição de Objectivos Sectoriais) 

1.  Compete ao Município de Leiria fiscalizar a execução do Contrato-programa e 

de gestão, podendo realizar, para o efeito, inspecções, inquéritos e sindicâncias.  

2.  Compete à LEIRISPORT a elaboração de inquéritos aos munícipes e aos 

utentes sobre as actividades contratadas e a elaboração de um relatório de 

resultados relativamente às acções contratadas. 

3.  Sem prejuízo do disposto no número anterior, a eficácia, eficiência e 

economicidade do presente contrato deverá ser avaliada por uma comissão 

independente, composta por três elementos, sendo dois elementos nomeados 

pelas partes contratantes e um terceiro elemento co-optado por aqueles. 

4.  A Comissão Independente referida no número anterior deverá criar um modelo 

de análise da informação recolhida sobre os índices de satisfação das 

populações e verificar o índice de concretização das acções contratadas nos 

termos e em consonância com os indicadores de referência previstos no anexo 2 

do presente contrato, propondo, caso se revele necessário, o ajustamento 

financeiro da relação contratual face aos resultados atingidos, sem prejuízo das 

regras de equilíbrio de contas previstas no artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006, de 

29 de Dezembro. 

Cláusula 8.ª 
(Factos ou actos supervenientes) 

1.  Qualquer das partes poderá resolver o presente Contrato caso a outra parte 

viole as obrigações contratuais nele assumidas, de forma grave e/ou reiterada, 

implicando uma perda objectiva do interesse na manutenção da relação ou se, 

após interpelada para sanar tal situação, a mesma não seja sanada num prazo 

razoável. 
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2.  Com excepção do disposto no n.º 6 da presente Cláusula, a extinção do 

presente Contrato, seja por que razão for, implica:  

a) A extinção do direito de superfície, revertendo o mesmo para o Município 

de Leiria; e  

b) O pagamento de uma indemnização à LEIRISPORT, por enriquecimento 

sem causa do Município, correspondente ao valor total dos activos fixos 

não amortizados.  

3.  O incumprimento de alguma das obrigações previstas no presente Contrato por 

causa exclusivamente imputável a uma situação de força maior não será 

considerado um incumprimento do mesmo. 

4.  As partes comprometem-se a alterar o disposto na alínea (g) da escritura pública 

de atribuição do direito de superfície no sentido referido no número anterior, bem 

como as demais disposições dela constantes que contrariem o disposto no 

presente Contrato. 

5.  A extinção do presente Contrato em resultado da extinção da LEIRISPORT 

implicará a reversão do direito de superfície para o Município, bem como a 

assunção directa pelo Município de todos os direitos e obrigações da 

LEIRISPORT decorrentes de contratos por esta celebrados com terceiros e que 

tenham por objecto o financiamento, conservação ou exploração do Estádio.  

6.  A Câmara Municipal de Leiria autoriza expressamente a LEIRISPORT a 

constituir uma hipoteca sobre o direito de superfície, incluindo o terreno e edifício 

do Estádio Municipal – Dr. Magalhães Pessoa.  

VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 9.ª 
(Revisão ou alteração) 

A revisão ou alteração do Contrato Programa e de Gestão revestirá a forma de 

documento escrito, assinado por ambas as partes. 

Cláusula 10.ª 
(Princípio de boa fé) 

Ambas as partes se comprometem a executar o presente contrato no estrito 

cumprimento dos princípios da boa fé. 

Cláusula 11.ª 
(Dúvidas e Omissões) 

Todas as dúvidas e omissões decorrentes da aplicação do presente contrato serão 

resolvidas por acordo entre as partes. 

Cláusula 12.ª 
(Imposto do Selo) 
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O presente contrato está isento do Imposto do Selo por força do disposto na alínea 

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

3.º, ambos do respectivo Código. 
Cláusula 13.ª 
(Revogação) 

Com a entrada em vigor do presente Contrato Programa e de Gestão, são 

revogados o Contrato-Programa, aprovado em reunião de Câmara realizada a 

7/02/2008, relativo aos custos financeiros associados ao financiamento das obras do 

Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa, bem como o Protocolo de 

Utilização e Exploração do Estádio Municipal de Leiria.  

Leiria, ____ de _________de 2008  

Pelo Município de Leiria 

A Presidente da Câmara Municipal | Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa 

Pela LEIRISPORT – Desporto, Lazer e Turismo de Leiria, EM 

O Presidente do Conselho de Administração | José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva 

O Administrador | João Paulo Baixinho Empadinhas 

A Administradora | Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos» 

ANEXO 1 
(Definição do Rácio de Equilíbrio) 
Para efeitos do Contrato de Programa e de Gestão, o Rácio de Equilíbrio tem o 

significado a seguir indicado: 

(Comparticipações Financeiras + Proveitos Operacionais – Custos Operacionais 

(excepto as Amortizações de Capital Fixo) – Impostos – Investimentos) / Serviço da 

Dívida 

em que: 

(i)  as Comparticipações Financeiras correspondem às compartições financeiras 

previstas na cláusula 5.ª deste contrato; 

(ii) os Proveitos Operacionais correspondem aos proveitos decorrentes da 

exploração comercial do Estádio, designadamente a venda de bilhetes para 

eventos desportivos, culturais, recreativos ou outros que sejam receitas da 

Leirisport, o aluguer de espaços do estádio para eventos no Estádio (in door 

ou out door), as receitas com a venda de publicidade, direitos de transmissões 

televisivas, etc; 

(iii) os Custos Operacionais correspondem aos custos com o pessoal da Leirisport, 

e às despesas com fornecimentos e serviços de terceiros e outras despesas 

da Leirisport adstritas ao Estádio; 
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(iv) os Impostos que correspondem aos pagamentos de impostos sobre o 

rendimento da Leirisport e aos pagamentos de outros impostos e taxas 

referentes à exploração do Estádio; 

(v) os Investimentos correspondem aos custos com a manutenção, conservação, 

modernização e requalificação do Estádio (que não sejam classificados como 

custos operacionais); 

(vi) o Serviço da Dívida corresponde aos custos com juros e outros encargos 

financeiros e aos reembolsos de capital referentes a empréstimos bancários 

ou outras operações financeiras adstritas à cobertura dos custos com a 

exploração, construção, modernização ou requalificação do Estádio. 

ANEXO 2 
(Objectivos Sectoriais) 

 Indicadores de 
referência Definição 

1. Exploração do Estádio Magalhães Pessoa 
Número de jogos de futebol > 15 Nº de jogos de futebol, em 

competições oficiais, por ano 
Número de entradas para utilização da 
pista de atletismo 

> 12.500 Nº de entradas de atletas e 
praticantes da pista de atletismo, 
por ano 

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 

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 

Custos operacionais do Estádio (excl. 
amortizações) (em €) 

<1.250.000 Custos com FSEs, com o pessoal 
e CMVMC, afectos ao estádio, por 
ano 

2. Gestão e Governo da Sociedade 
Rácio de cobertura dos custos 
operacionais (excl. amortizações) (-) 

>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) 

Rácio de solvabilidade (%) >20% Situação Líquida / (Dívida a 
bancos + Saldo com 
Fornecedores) 

Resposta a reclamações escritas (%) 90%-100% Percentagem do n.º de 
reclamações escritas que foram 
objecto de resposta escrita 

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

897/08, de 15 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos dos artigos 20.º e 23.º 

da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, deliberou por maioria, com os votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Dra. Lucinda Caleira, Eng.º 

Carlos Martins e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, aprovar o 
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contrato-programa acima transcrito, e remetê-lo à discussão, apreciação e votação 

da Assembleia Municipal de Leiria. 

Mais deliberou autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

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

Lucinda Caleira e Dra. Carla Sebastião, eleitos pelo Partido Socialista, 

apresentaram uma justificação de voto que se transcreve:  

« Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a aprovação do 

contrato-programa e gestão por entenderem que a filosofia em que assenta a 

existência da Leirisport não serve os superiores interesses da Autarquia.» 
 

 

 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 G). 

 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  

Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Cedência do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0266/08 | Na sequência da deliberação n.º 1203/07, tem continuidade a 

iniciativa «Bandas em Concerto 2007/2008», sendo que o próximo concerto terá 

lugar em 2 de Março com a Filarmónica União Taveirense, pelo que se solicita 

autorização para a realização do mesmo, sendo que, continuará a considerar-se a 

cedência gratuita da sala do Teatro José Lúcio da Silva. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliberou por unanimidade 

autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva, nos termos do Regulamento em 

vigor, para a realização do concerto no dia 2 de Março com a Filarmónica União 

Taveirense. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente 

encerrada a reunião, eram quinze horas e trinta minutos mandando que, de tudo 

para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Sandra Almeida Reis, Assistente 

Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 
A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
 

A Assistente Administrativa __________________________________________ 
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